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افتتاحية النشرة
نواصل املسير دوما لالمام في الدفاع عن املرأة وحقوقها

وفي اخلطوة االولى للمركز في العام السادس والعشرون منذ تأسيسه في العام 
1991 واصل السير على نفس اخلطى خالل العام 2016، في طليعة النضال 
للدفاع عن املرأة وحقوقها ومن اجل ترسيخ اسس اجملتمع الدميقراطي الذي 
يقوم على املساواة والعدالة االجتماعية. واستمر في السير قدما الى االمام، 
ومراكمة االجنازات في اجملاالت كافة وصوال الى حتقيق هذه الرؤيا، واجناز 
وتنمية  تقدم  خدمة  في  اوال  تصب  التي  اهدافه  وحتقيق  االساسيه  رسالته 

اجملتمع الفلسطيني، وفي خدمة املرأة ونضاالتها على كافة االصعدة.
على مستوى التشبيك وتعزيز العالقات، عمل املركز طوال العام 2016 بنشاط 
محليا  القائمة  واالئتالفات  التحالفات  وتطوير  تعزيز  اجل  من  عالية  وهمة 
وانخرط  اجملاالت،  كل  في  املرأة  قضايا  مناصرة  اجل  من  وعامليا  واقليميا 
في  او  اجتماعاتها  بحضور  سواء  اخملتلفة  الشبكات  دور  تفعيل  في  بفعالية 
التي هدفت  البحثية  التقارير واالوراق  القدرات واجناز  وبناء  التدريب  ورش 
والعاملية  والعربية  خاصة،  الفلسطينية  املرأة  واقع  على  الضوء  تسليط  الى 
في  االمام  الى  السير  ومواصلة  التقدم  كيفية  حول  التصورات  ووضع  عامة 

الدفاع عن املرأة وحقوقها وتوفير احلماية الالزمة لها.
الدور الطليعي واملبادر  الوطني واصل املركز االضطالع بذات  على املستوى 
املركز  ساهم  تلني  ال  وعزمية  بنشاط  املاضية،  الفترة  طوال  به  متيز  الذي 
او  هيئات ومؤسسات  العريضة،  النسوية  القاعدة  بنسيج عالقاته سواء مع 
اجملتمع املدني اخملتلفة او االجسام واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية في 
وضع اولويات النساء وقضاياهن ومكافحة العنف ضدهن على سلم اولويات 

هذه اجلهات واالطراف اخملتلفة.



4

الى  وتقدميه  الفلسطينية  املرأة  تقرير حول وضعية  اجناز   من  املركز  متكن 
املقررة اخلاصة لالمم املتحدة ملكافحة العنف ضد املرأة، واملساهمة في تنظيم 
برنامج زياتها الى فلسطني. كما ساهم املركز في املناقشات الوطنية الجناز 
الذي  الظل  تقرير  وكذلك  "سيداو"،  الى جلنة  فلسطني  لدولة  االول  التقرير 
قدمته مؤسسات اجملتمع املدني، كما ساهم املركز في املناقشات والتحركات 
على املستوى الوطني التي صاحبت اصدار قانون الضمان االجتماعي وساعيا 

الى تعزيز مكانة ودور النساء في هذا اجملال.
العريضة وتطوير وعي  النسوية  القاعدة  املركز مع  وفي اطار ترسيخ عالقة 
لهن  الدعم واالسناد  القاعدية، وتوفير  النسوية  النساء واملؤسسات  وقدرات 
من  ملئات  واالجتماعي  القانوني  واالرشاد  الدعم  خدمات  تقدمي  استمر  
النساء والفتيات املتعرضات للعنف وانتهاك حقوقهن، سواء عبر مكاتب املركز 
اخملتلفة او من خالل العالقة مع املؤسسات النسوية القاعدية ودعم وتعزيز 
استقبال  كوادرها وقدراتها على  وتطوير   فيها،  واالرشاد  الدعم  اقسام  بناء 
قانونيا  واسنادهن  احلقوق  وانتهاك  للعنف  املتعرضات  والفتيات  النساء 

واجتماعيا.
وفي نفس اجملال فقد استمر املركز في توفير احلماية واالمن للنساء والفتيات 
املهددة حياتهن باخلطر، من خالل حتويلهن لالقامة في البيت اآلمن الى حني 
اجناز كل اخلطوات التي تهدف الى ايجاد حلول مجتمعية مناسبة تساهم في 

صيانة ارواحهن.
وعقد املركز عشرات احللقات التثقيفية القانونية واالجتماعية التي هدفت 
الى رفع وعي النساء والكوادر النسوية حول قضايا وحقوق املرأة في اجملاالت 
والتطورات  النساء  واقع  استعراض  احللقات  هذه  خالل  وجرى  اخملتلفة. 
الشخصية  واالحوال  العقوبات  قانون  القانونية احلاصلة وخاصة في مجال 
مواصلة  وآليات  سبل  حول  مفتوحة  ومناقشة  العنف،  من  االسرة  وحماية 
القائمة  التشريعات  تعديل  و/او  تشريع  اجل  من  واملناصرة  للتأثير  النضال 
التزامات  تتوائم مع  للنساء، وبصورة  اكثر عدالة ومساواة  واحالل تشريعات 
ةوفي  عليها،  صادقت  التي  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  في  فلسطني  دولة 

مقدمتها اتفاقية "سيداو".
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العنف  ملوضوع  خاص  اهتمام  ايالء  في  املركز  استمر  الطريق  ذات  وعلى 
الرصد  النساء، سواء من خالل  قتل  ملف  متابعة  وبشكل خاص  املرأة،  ضد 
ما مت  بتحليل  التقرير اخلاص  اصدار  او من خالل  القتل،  والتوثيق حلاالت 
رصده وتوثيقه بهدف اخلروج باجمال وتوصيات تساهم في القضاء على هذه 
الظاهرة. وكذلك املساهمة في ايجاد آلية وطنية تساهم في مأسسة عمليات 
وواضحة  موحدة  مناهج  على  ذلك  وبناء  النساء،  ضد  العنف  وتوثيق  رصد 
مختلف  في  القرار  صناع  امام  واضحة  واحصاءات  ارقام  وضع  في  تساهم 
اجملاالت حول العنف وآثارة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها من 

اآلثار لتمكينهم من وضع اخلطط املناسبة حملاربة العنف ضد النساء.
سوف جتدون في هذه النشرة ملخصا مكثفا يعكس واقع نشاط وفعالية املركز 
خالل العام 2016، على املستويات كافة، وفي كل اجملاالت. كما جتدون ايضا 
ملخصا البرز واهم التطورات على املستوى الوطني واالقليمي والدولي ذات 

العالقة بقضايا وحقوق املرأة.
واخيرا سوف جتدون مساحة للتعبير احلر عن الرأي ووجهات النظر اخملتلفة 
ذات االرتباط بقضايا املرأة من خالل سلسلة من الكتابات التي تتناول عن من 
للتعبير احلر  للكتبا والكاتبات  اجلوانب واجملاالت، حيث ترك اجملال واسعا 

في هذه املساحة.
وهيئاته،  طاقمه  بكل  واصراره،  املركز  عزم  اؤكد  فانني  اخلتام  كلمة  واما 
املرأة.  الدفاع عن قضايا وحقوق  الطريق في  ذات  املضي قدما، وعلى  على 
رغم الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية واخلارجية. رؤيتنا ورسالتنا 
واهدافنا ستكون على الدوام هي الضوء لنا في مسيرتنا الى االمام، والدفاع 
عن النساء وحقوقهن ستكون هي املعيار االول الذي نحتكم اليه، وعليه ميكننا 

ايضا من التقييم الدائم واملستمر ملسيرتنا.

رندا سنيورا
املديرة العامة للمركز
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أخبار املركز...
مجلس إدارة جديد للمركز

اجتماعها  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  ملركز  العامة  الهيئة  عقدت 
السنوي الثالثاء املوافق 2017/1/17 في مقر املركز في مدينة رام الله. جرى 
توسيع عضوية الهيئة العامة باملوافقة على انضمام سبعة عضوات وأعضاء 
الهيئة  وأعضاء  عضوات  عدد  اجمالي  ليصبح  العامة،  الهيئة  لعضوية  جدد 

العامة للمركز )35( عضوا وعضوة.
أعضاء  أمام  استقالته  بتقدمي  املركز  إدارة  مجلس  قام  االجتماع  نهاية  وفي 
الهيئة  ذمة  وتبرئة  االستقالة،  على  املوافقة  وبعد  العامة  الهيئة  وعضوات 
اإلدارية من األمور املالية واإلدارية من قبل الهيئة العامة جرى انتخاب مجلس 
العامة  الهيئة  وأعضاء  عضوات  بني  من   )9( انتخاب  مت  حيث  جديد،  إدارة 
قام  واالنتخاب  الترشيح  عملية  انتهاء  وبعد  للمركز.  جديدة  إدارة  كمجلس 
مجلس اإلدارة اجلديد بعقد اجتماع فوري والتوافق على توزيع املسئوليات بني 

عضواته وأعضائه. 
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=522

سلوك  مدونة  مببادئ  االلتزام  شهادة  على  يحصل  لإلرشاد  املرأة  مركز 
املؤسسات األهلية الفلسطينية

حصل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على شهادة »االلتزام مبادئ 
هذه  على  املركز  وقد حصل  الفلسطينية«.  االهلية  املؤسسات  مدونة سلوك 
املؤسسات  تطوير  مركز  الى  طوعي  بطلب  تقدم  قد  كان  ان  بعد  الشهادة 
االهلية في بداية عام 2016 بهدف اجناز تقييم ذاتي للمركز بإشراف شبكة 
املنظمات االهلية العضو في االئتالف االهلي ملدونة السلوك. وقد منح املركز 
هذه الشهادة من قبل )مجلس املصادقة لنظام االلتزام مببادئ مدونة سلوك 
املنظمات  شبكة  من  واملشكل  الفلسطينية(  األهلية  املؤسسات  قدرات  وبناء 
احلكومية،  غير  للمنظمات  العام  الفلسطيني  واالحتاد  الفلسطينية،  األهلية 



8

للمؤسسات  الوطنية  والهيئة  للجمعيات اخليرية،  الفلسطيني  العام  واالحتاد 
املناسبة جرى خالله تسليم  بهذه  الفلسطينية. وأقيم احتفال خاص  األهلية 
الشهادات للمؤسسات الفائزة بهذه اجلائزة، وبحضور ممثلني عن املؤسسات 
االهلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومركز تطوير املؤسسات 

االهلية الفلسطينية.
املؤسسات  سلوك  مدونة  تطوير  املاضية  األعوام  خالل  جرى  انه  يذكر 
االهلية الفلسطينية من خالل االئتالف األهلي ملدونة السلوك الذي ضم في 
الفلسطيني  واالحتاد  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات  من شبكة  كل  عضويته 
للجمعيات  الفلسطيني  العام  للمنظمات غير احلكومية-غزة، واالحتاد  العام 
اخليرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، وهي مدونة شاملة 
املؤسسات،  إطار عمل  العمل في  لتكون مبثابة معيار ألخالقيات وسلوكيات 
الواجب  والقيم  السلوكيات  وللموظفني فيها مجموعة  ادارتها  حتدد جملالس 

مراعاتها اثناء أدائهم مهامهم.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=521

املركز يصدر ورقة موقف تتضمن رؤية نسوية لقانون الضمان االجتماعي
ورقة  نيسان  شهر  خالل  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  أصدر 
الفلسطيني  الرئيس  عليه  وقع  الذي  االجتماعي  الضمان  قانون  من  حتليلية 
الواقع  جريدة  في  ونشر   ،2016 لسنة   )6( رقم  بقانون  قرار  عنوان:  حتت 
الفلسطينية بتاريخ 22 آذار 2016، وتضمنت الورقة التي أعدتها احملامية في 
املركز روان عبيد، عدد من املالحظات التي تنطلق من منظور النوع االجتماعي 

بشكل خاص، ومن منظور مؤسسات اجملتمع املدني بشكل عام.
املرأة  بقضايا حقوق  اهتمامه  الى  التحليلية  ورقته  مقدمة  في  املركز  وأشار 
كجزء ال يتجزأ من حقوق االنسان، وإلميانه بان العدالة االجتماعية واملساواة 
لن تتحقق فقط بالتركيز على احلقوق املدنية والسياسية، وامنا ايضا بالتركيز 
اساسية  ركيزة  تعتبر  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  على 
من ركائز الدميقراطية والعدالة االجتماعية لنساء فلسطني. حيث ان املناداة 
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بتمكني املرأة وحتريرها ليس من اجل تنمية اجملتمع فحسب بل ألنها انسان 
ولد حرا ولها حقوق ال يجوز ان يحرمها منها أي أحد. وأضاف املركز انه من 
منطلقات امياننا بان االمن االقتصادي وتنمية القدرات اجملتمعية للمرأة يعزز 
االقتصادية  احلقوق  على  التركيز  قضية  املركز  تبنى  فقد  االخر،  منهما  كل 
وقانون  التقاعد  وقانون  امليراث  للنساء في فلسطني من خالل  واالجتماعية 
ومن خالل  العدالة،  لتحقيق  اساسية  ركيزة  يعد  والذي  االجتماعي  الضمان 
تامني احلماية االجتماعية للفئات املهمشة والضعيفة في اجملتمع الفلسطيني 

وخصوصا النساء.
واختتم املركز ورقته باإلشارة الى عدم متثيل املرأة في مجلس ادارة صندوق 
الضمان االجتماعي معتبرا ذلك إقصاءاً لتمثيل النساء في الصندوق، داعياً 

الى متثيل حقيقي للنساء في إدارة الصندوق.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=496

مقررة األمم املتحدة ملناهضة العنف ضد املرأة تستهل زيارتها الى فلسطني 
بجولة في البيت اآلمن للنساء املعنفات

استهلت السيدة )دوبرافكا سيمونوفيتش( مقررة األمم املتحدة اخلاصة حول 
البيت  بزيارة  الفلسطينية  األراضي  الى  الرسمية  زيارتها  املرأة  ضد  العنف 
اآلمن حلماية النساء والفتيات املعنفات التابع ملركز املرأة لإلرشاد القانوني 
املرأة  ملركز  العامة  املديرة  سنيورة  رندا  استقبالها  في  وكان  واالجتماعي. 
وطاقم  اآلمن  البيت  مديرة  عويضه  ودميا  واالجتماعي،  القانوني  لإلرشاد 
البيت إضافة الى ممثالت من عدد من املؤسسات الشريكة احملافظة ووحدة 
وقامت  االجتماعية.  التنمية  ووزارة  الفلسطينية  الشرطة  في  االسرة  حماية 
الى  استمعت خالله  اآلمن  البيت  مرافق  في  تفقدية  بجولة  )سيمونوفيتش( 
توفير  في  ودوره  اآلمن  البيت  عمل  آلية  حول  البيت  مديرة  من  كامل  شرح 

احلماية للنساء والفتيات املهددة حياتهن باخلطر. 
يذكر انه رافق )سيمونوفيتش( وفد من مكتب املفوض السامي حلقوق االنسان 
في األراضي الفلسطينية، وقامت خالل جولتها التي استمرت عدة أيام خالل 
اللقاءات  من  سلسلة  خاللها  وعقدت  متعددة،  ميدانية  بزيارات  أيلول  شهر 



واالجتماعات مع املؤسسات اخملتلفة املعنية وزيارات ميدانية لالطالع على واقع العنف 
النساء  من  عدد  ولقاء  اخلليل،  مدينة  في  القدمية  البلدة  زيارة  بينها  ومن  املرأة  ضد 
عنف  وخاصة  لها،  يتعرضن  التي  واالنتهاكات  العنف  لواقع  منهن  لالستماع  والفتيات 

االحتالل واملستوطنني واختتمت جولتها في األراضي الفلسطينية بزيارة قطاع غزة.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=514

وكان مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي قد قام فور تلقيه خبر الزيارة بصفته 
االستشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة باملبادرة الى الدعوة 
العالقة  ذات  واالئتالفات  املؤسسات  من  عدد  مع  حتضيرية  اجتماعات  سلسلة  لعقد 
التي سيتم  القضايا  املساهمة في حتديد  اجل  وثانيا من  أوال،  الزيارة  ترتيبات  لبحث 

تسليط الضوء عليها في التقرير الذي سيتم تسليمه للمقرر خالل زيارتها. 

10

الثامن من أذار جمعية النجدة 2016

10
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زمنية  فترة  التقرير خالل  الالزمة إلعداد  املعلومات  املركز في جمع  ونشط 
قياسية، حيث جرى االنتهاء من اعداده قبل املوعد املقرر للزيارة، ومت تسليمه 
للمقررة خالل زيارتها في أيلول 2016. وقد قدم التقرير »صورة ملخصة وشاملة 
الفلسطينيات،  النساء  منه  تعاني  الذي  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  حول 
والتمييز الذي يتعرضن له في إطار البنى الهيكلية االبوية القائمة في اجملتمع الفلسطيني 
التقرير  يسلط  كما  الفلسطيني.  يعيشه اجملتمع  الذي  واملعقد  املتداخل  الواقع  في سياق 
الضوء على التقدم الذي حتقق في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد املرأة، والصعوبات 
التقرير االقتراحات  للنساء. ويقدم  الكاملة  التي ال تزال تقف في طريق حتقيق املساواة 
وفتح  املرأة  ضد  والتمييز  العنف  مناهضة  متطلبات  توفير  شأنها  من  التي  والتوصيات 
الطريق امام مساواتها الكاملة ومتكينها من املساهمة في بناء وتطوير مجتمع فلسطيني 

يستند الى املعايير الدولية«. 

وأبرز املركز في تقريره عدد من التوصيات التي يجب االهتمام بها وهي:

تدريب كوادر االحتاد العام للمرأة الفلسطينية حول القرار )1325(



12

4-اقتراحات وتوصيات
رغم انضمام فلسطني الى سلسلة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية دون حتفظات، 
عام  نيسان  في  "سيداو"  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة  مناهضة  اتفاقية  ومنها 
الثقافية  واالرضية  البيئة  تغيير  صعيد  على  احلاصل  التقدم  بعض  ورغم   ،2014
والقانونية التي تنتهك حقوق النساء وتعيق حتقيق املساواة لهن اال ان هناك العديد 
من اخلطوات التي ال تزال بحاجة الى اجرائها ومبا يتالءم مع التزامات الدولة جتاه 

املعاهدات واملواثيق التي وقعت عليها.
وغيرها  وتشريعية  إدارية  وتدابير  قانونية  إجراءات  من  يلزم  ما  كل  اتخاذ   .1-4
سياستها  ومواءمة  عليها،  صادقت  التي  باالتفاقيات  فلسطني  دولة  التزام  لضمان 

وتشريعاتها وبرامجها مبا ينسجم مع هذه االلتزامات.
واملساواة  العدالة  يراعي  عصري  موحد  فلسطيني  عقوبات  قانون  إقرار   .2-4
موحد  فلسطيني  شخصية  أحوال  قانون  وإقرار  الفلسطينيات،  للنساء  واحلماية 
يضمن املساواة في احلقوق االسرية. وإقرار قانون حماية االسرة من العنف. وإلغاء 
مع  تتعارض  قد  القوانني اخملتلفة  في  اخرى  او نصوص  تشريعات  اية  تعديل  و/او 

هدف حتقيق املساواة التامة والتي تنطوي على متييز ضد املرأة.
للنساء  توفير مزيد من احلماية  وإجراءات إضافية من شأنها  تدابير  اتخاذ   .3-4
والفتيات وضمان حقوقهن في مختلف اجملاالت كتفعيل العمل بنظام التحويل الوطني 
دون  اآلن  حتى  حتول  زالت  ال  التي  والفجوات  العقبات  ومعاجلة  املعنفات،  للنساء 
وضعه موضع التطبيق الفعال، وخاصة في املؤسسات الرسمية التي تقدم اخلدمات 

الصحية، القانونية، االجتماعية، الشرطية واحلماية للنساء املعنفات.
الثالثية  التنمية  االجتماعي في خطة  النوع  بإدماج قضايا  4-4. مطالبة احلكومة 
املوازنات احلساسة  ورصد  واخلطط  البرامج  كل  في  الواقع  أرض  على  وترجمتها 

لقضايا النوع االجتماعي. 
القائم ضد  والتمييز  العنف  واقع  لدراسة وحتليل  االهتمام  إعطاء مزيد من   .5-4
حلقوق  اخملتلفة  االنتهاكات  وتوثيق  لرصد  وطني  مرصد  باجتاه  والدفع  املرأة، 
النساء، والعنف املبني على أساس النوع االجتماعي. وتوحيد املفاهيم واملصطلحات 
الوطني تساهم في توفير  املستخدمة وبناء منهجية للرصد والتوثيق على املستوى 
مختلف  في  القرار  صناع  طاولة  على  لوضعها  والدقيقة،  الصحيحة  املعلومات 
اجملاالت ومتكينهم من رسم السياسات التي تساهم في القضاء على التمييز والعنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي.
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لالطالع على كامل التقرير زيارة الرابط:
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=513

وتلتقي حشدا من نساء اخلليل 
املركز في محافظة اخلليل حيث  بتاريخ 2016/9/19 في مقر  اللقاء  وعقد 
احملافظة  في  والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  الى  استمعت 
وخاصة تلك االنتهاكات الناجمة عن ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي، 
مدينة  وحول  قلب  في  االستيطانية  البؤر  في  املنتشرين  املستوطنني  وعنف 
اخلليل، وخاصة مناطق تلة الرميدة وشارع الشهداء ومحيط مستعمرة كريات 

أربع.
احدى املشاركات في اللقاء حتدثت عن املضايقات املتكررة التي تعانيها هي 
وافراد اسرتها من تكرار مداهمة منزلها ليال ونهارا، من قبل جنود االحتالل 
واملستوطنني دون سابق انذار، مما حول حياتها وحياة افراد اسرتها وخاصة 
حياتهم  على  أثر  مما  والقلق  والفزع  اخلوف  من  معاناة  الى  منهم  االطفال 
الدراسية والعامة، وأشارت سيدة أخرى الى انها هي وافراد اسرتها وخاصة 
الفتيات ينامون مبالبسهن الكاملة والشباب بأحذيتهم، توقعا ملداهمه اجليش 

املتواصلة او خشية من االعتقاالت الليلية العشوائية.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=515

توثيق انتهاكات االحتالل حلقوق النساء الفلسطينيات

خالل العام 2106 وثق القسم الدولي في وحدة املناصرة والتوثيق باملركز 136 
افادة لنساء فلسطينيات تعرضن النتهاكات إسرائيلية تركت اثرا مباشر اعلى 
حياتهن. واستنادا الى هذه االفادات فقد رفع عدد من الشكاوى لألمم املتحدة 

ضد ممارسات االحتالل جتاه النساء الفلسطينيات.

خالل حزيران قدم املركز تقرير محدث عن االقتحامات الليلة من ِقبل جيش 
االحتالل االسرائيلي على املنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
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لثالث من املقررون اخلاصون لدى االمم املتحدة وهم: املقررة اخلاصة املعنية 
بالعنف ضد املرأة واسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعني مبسألة التعذيب 
واملعاملة او العقوبة القاسية او الالإنسانية او املهينة، واملقرر اخلاص املعني 

بحالة حقوق االنسان في املناطق الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967.  

النار على منال  بإطالق  تتعلق  التي  االولى في عام 2015  الشكوى  بناء على 
قرية  ألهالي  سلمية  مظاهرة  خالل   ،2015 نيسان   3 بالتحديد  التميمي، 
 ،2016 شباط  في  املتحدة،  لألمم  الثانية  الشكوى  املركز  قدم  صالح،  النبي 
عن االستهداف املتكرر ملدافعة حقوق االنسان منال التميمي وخاصة حادثة 
كانون   15 في  منزلها  داخل  للدموع  املسيل  الغاز  اإلسرائيليون  اجلنود  القاء 
استنشاقها  بسبب  العالج  لتلقي  للمستشفى  نقلها  الى  وأدى   ،2016 الثاني 
للغاز مسيل للدموع. ُقدمت الشكوى لثالث من املقررون اخلاصون لدى االمم 
املتحدة هم: املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعني 
التجمع  بحقوق حرية  املعني  واملقرر اخلاص  االنسان،  باملدافعني عن حقوق 
بهذا  املركز عمله  آذار 2016، استكمل  السلمي وتكوين اجلمعيات. وفي 24 
اخلصوص وقدم تقرير ثالث محدث عن حالة منال التميمي. حيث كان جنود 
ملدة  واحتجزوها   2016 اذار   8 في  منزلها  داهموا  قد  اإلسرائيلي  االحتالل 
ثالث ايام.  ُقدمت الشكوى احملدثة للثالث مقررين املذكورين أعاله اضافة 

للمقرر اخلاص املعني مبسألة االحتجاز التعسفي. 

في شباط عام 2016 قدم املركز تقريره عن العام 2015، وهدف الى تقدمي 
تؤثر  والتي  بالنزاع  املتعلقة  الرئيسية  القضايا  بعض  سياق  عن  عامة  حملة 
على النساء الفلسطينيات والتي مت توثيقها من قبل من خالل مجموع )168( 
افادة من نساء من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. شملت هذه 
منازل  على  اإلسرائيلي  اجليش  بها  يقوم  التي  الليلة  االقتحامات  القضايا 
االنسان،  حقوق  مدافعي  املستوطنني،  وعنف  اجلنود  عنف  الفلسطينيني، 
توفير االحتاد االوروبي لكالب احلراسة، نقل السجينات بصورة غير شرعية، 

تدمير املمتلكات، وقضايا عامة تؤثر في النساء في غزة. 

املنعقدة في  نيويورك  املرأة في  للجنة وضعية  املركز في اجللسة 60  شارك 
اللجنة حول  األنشطة اجلانبية الجتماع  أحد  وقدم مداخلة في  اذار 2016، 
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عدد  مقابلة  الى  اضافة  االحتالل.  حتت  الفلسطينية  املرأة  حقوق  وضعية 
شراكات  لعقد  للمركز  افاقا  فتح  الذي  االمر  واملمولني  املشاركة  الوفود  من 
األمم  للجنة  وشفهي  مكتوب  بيان  املركز  قدم   ،2016 أيار  وخالل  جديدة. 
املتحدة اخلاصة للتحقيق في املمارسات اإلسرائيلية والتي تؤثر على حقوق 
اإلنسان للشعب الفلسطيني في األراضي احملتلة، وأبرزت آثار انتهاكات حقوق 
اإلنسان اإلسرائيلية على النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن حتت االحتالل 
اإلسرائيلي. كما وقدم للجنة ملفا يتضمن ملخصا النتهاكات حقوق اإلنسان 

التي وثقها املركز عام 2015. 

وفي حزيران 2016، قدم املركز تقرير للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
)سيداو(. قام التقرير بتزويد جلنة “سيداو” بقائمة من القضايا التي تؤثر 
على املرأة الفلسطينية التي تعيش حتت االحتالل االسرائيلي للنظر فيها خالل 
لتقريرها.  تقدمي إسرائيل  التي تسبق  العمل في اجللسة  الفريق  اجتماعات 
واستند التقرير الى بعض القضايا الرئيسية املتعلقة بالنزاع والتي تؤثر على 

النساء الفلسطينيات والتي مت توثيقها من قبل املركز.

تدريب مهارات التيسير واالتصال اجملتمعي
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بناء شبكات حماية للنساء ضحايا العنف
قام املركز خالل العام بالشراكة مع مؤسساتنا القاعدية بالعمل تشكيل شبكتي 
حماية محلية في كل من محافظتي طوباس وطولكرم تضمن 30 عضو من 
احملافظة، وحدة حماية االسرة في الشرطة، مسؤولة دائرة املرأة في مديرية 
التنمية االجتماعية، مديرة الصحة في كل محافظة وممثالت عن املؤسسات 
خللق  الشبكات  وهدفت  العنف،  ضحايا  للنساء  خدمات  تقدم  التي  االهلية 
اطار فاعل ورسمي ملتابعة واحلث على تكامل اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا 
العنف ومبرجعية نظام التحويل الوطني، والحقا للتشكيل مت عقد اجتماعات مع 
أعضاء الشبكة مت خاللها مناقشة دور كل عضو من أعضاء الشبكة في تقدمي 
اخلدمات للنساء ضحايا العنف و عقد تدريب حول التشبيك والتنسيق بني 
أعضاء الشبكة، ركز التدريب على عرض اليات العمل بنظام التحويل الوطني 
للنساء ضحايا العنف لتوحيد املفاهيم واالجراءات اخلاصة باحلماية، والية 
التشبيك والتواصل من اجل توضيح دور اعضاء  شبكة حماية النساء ضحايا 
العنف والدور التكاملي بني املؤسسات في مراحل التدخل للنساء املعنفات في 
تلقي اخلدمات الالزمة، كما ساهم التدريب في تعريف الشبكة وما هو الهدف 
عرض  وكذلك   وجودها،  واهمية  الشبكة  هذه  مثل  تشكيل  في  ساهم  الذي 
الشريكة  املؤسسات  قبل  من  التدخل  اليات  وكيفية  محافظة  كل  من  حاالت 
وانشطة  التدريب في حتديد مهام  التحويل، وكذلك ساعد  في تطبيق نظام 
الشبكة واالعالن عنها، وكان أهم التوصيات، ضرورة ان يكون هناك اجتماع 
شهري ألعضاء الشبكة، محاول وضع اطار قانوني للشبكة، السرية واعتماد 
التخصصية  في العمل، تدريب اعضاء الشبكة مع املدراء على نظام التحويل، 
اجراء زيارات وحلقات تعريفية للمؤسسات الشريكة من اجل تعريفهم بدور 
رحل  طريق  عن  الشبكة  ألعضاء  حتفيز  هناك  يكون  ان  الشبكة،  واهمية 
جلسات تفريغ زيارات متبادلة مع بني أعضاء الشبكتني، الضغط على صناع 

القرار بتعديل وسن قوانني جديدة وخاصة قانون العقوبات.
اجملموعات التطوعية تواصل انشطتها في خدمة مجتمعاتها احمللية

بد  ال  النساء  بوضع  خاص  وبشكل  عام،  بشكل  باجملتمع  النهوض  اجل  من 
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من اعادة روح العمل التطوعي وزيادة شبكة املدافعني واملدافعات عن حقوق 
على   2005 عام  منذ  املرأة  مركز  عمل  لذا  احمللية،  اجملتمعات  في  النساء 
الى  املركز  النساء. عمد  برنامج شبكة مدافعني ومدافعات ومناصرة حقوق 
بناء اربعة مجموعات من املتطوعني واملتطوعات في اربعة محافظات في عام 
مجتمعية  أنشطة  وإدارة  لتنظيم  واخلليل  طولكرم  طوباس،  قلقيلية،   ،2016
تساهم بالتمكني االقتصادي والقانوني واالجتماعي والسياسي للمرأة وإتاحة 
الفرصة لهم لتبادل اخلبرات، وبلغ عدد املتطوعني واملتطوعات )75(، )25( 

ذكور و)50( اناث.
تركز العمل مع املتطوعني خالل هذا العام على بناء قدراتهم تؤهلهم لتنظيم 
مع  لقاء   )40( عقد  منطقة،  كل  احتياج  حسب  مجتمعية  انشطة  وادارة 
اجملموعات االربعة، بواقع )10( لقاءات لكل مجموعة، وهدفت اللقاءات الى 
املتابعة الدورية للمجموعات، واثارة مواضيع فكرية بخصوص قضايا النساء 
للوصول معهم الى اهمية دور النساء والتعامل معها بانها شريك اساسي في 
بناء اجملتمع للوصول الى التنمية الشاملة في اجملتمع ألنه دون اشراك النساء 
التنمية مبفهومها  والعامة ال ميكن حتقيق  السياسية  في كل مفاصل احلياة 
السائدة  السلبية  الثقافة  تغيير  في  واملتطوعات  املتطوعني  دور  الشمولي. 

والعادات والتقاليد التي حتد من تقدم اجملتمع. 
خالل عام 2016 مت دعم اربعة مبادرات شبابية نظمها املتطوعني واملتطوعات 
املبادرات حسب احتياج كل منطقة. في محافظة  في مناطقهم، وكانت هذه 
انتاج واخراج  طوباس مت عمل سكتش مسرحي بعنوان )صوت الشباب( من 
الشباب  فئة  حاجة  من  نبعت  وفكرتها  طوباس  محافظة  متطوعي  مجموعة 
والشابات بحقهم مبشاركة الشباب والشابات في االنتخابات احمللية واجمللس 
التشريعي، ومت عرض هذا االسكتش املسرحي لعدد كبير من اجلمهور وخاصة 

لطلبة املدارس واجلامعات واثار العرض النقاش بني اوساط احلضور، 
متطوعي ومتطوعات محافظة قلقيلية اقاموا نشاط مركزي تطوعي في قرية 
النشاط،  هذا  من  والهدف  أجمل(،  )سنيريا  شعار  حتت  باحملافظة  سنيريا 
تفعيل دور اجملتمع احمللي، ودور املؤسسات ذات العالقة، واعادة الروح للعمل 
للتنزه  بعدم وجود مكان  النشاط  اهمية هذا  وتأتي  التطوعي في احملافظة، 
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ومنطقة  مهمشه  تعتبر  سنيريا  قرية  ان  كما  املستهدفة  القرية  في  واللعب 
النساء  على  انعكس  النشاط  هذا  ان  الى  اضافة  باالستيطان،  مستهدفة 
للنساء واطفالهن. القت  املنطقة متنفس وحيد  تعتبر هذه  املنطقة حيث  في 
املبادرة ترحيبا من املؤسسات الرسمية واألهالي في املنطقة مما دفع بعضهم 
اليوم قدم  نهاية  املبادرة، وفي  للمجموعة ومشاركتهم هذه  العون  يد  الى مد 
رئيس مجلس قروي سنيريا واهالي البلدة جزيل الشكر والعرفان للمجموعة 
وملركز املرأة على التفاتهم الى هذه املناطق املهمشة والتي ال تقل أهمية عن 
باقي املناطق األثرية في الوطن. ولفتت املبادرة انتباه وزارة السياحة الى هذه 
أي  في  املبادرات  مثل هذه  بدعم  السياحة  وعد مدير مديرية  املنطقة حيث 

وقت، وكذلك سيتم تنظيم مسار سياحي الى هذه املنطقة واملناطق اجملاورة.
التوعية مبواضيع  ورشات  من  نفذت سلسلة  فقد  محافظة طولكرم  في  اما 
العنف القائم على اساس النوع االجتماعي، واجلرائم االلكترونية، في مخيم 
نور شمس، ومخيم طولكرم، وفي قرية بيت ليد، وفي جامعة القدس املفتوح’ 
وخضوري، وكان هناك تفاعل كبير من قبل الفئة املستهدفة في هذه اللقاءات 
بيت  املدني في مخيم طولكرم،  التنسيق مع مؤسسات اجملتمع  حيث سبقها 
التوجيه  االلكترونية(،  اجلرائم  )وحدة  والشرطة  شمس،  نور  ومخيم  ليد، 

تسلم شهاد التميز
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السياسي، جامعة خضوري والقدس املفتوحة.
 في محافظة اخلليل ايضا مت تنفيذ العديد من ورشات التوعية ومت التشبيك 
وتنفيذ  النشاطات،  هذه  تنفيذ  اجل  من  احملافظة  في  عديدة  مؤسسات  مع 
النشاطات من قبل املتطوعني واملتطوعات في احملافظات اخملتلفة امنا يدل 
خلدمة  وحبهم  بالتطوع  والتزامهم  التطوعي،  العمل  لفكرة  انتمائهم  على 
من  احلد  في  للمساهم  النساء  قضايا  بدعم  واميانهم  احمللية،  مجتمعاتهم 

العنف التي تتعرض له النساء على املستوى احمللي وعلى املستوى الوطني.
اختتام دورة تدريبية بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة اخلليل 

حقوق  مرأة  حقوق  بعنوان  تدريبية  دورة  الثاني  تشرين  خالل  املركز   اختتم 
الدورة  في  شارك  اخلليل،  جامعة  في  القانونية  العيادة  مع  بالتعاون  انسان 
التدريبية 25 طالب وطالبة 6 طالب ذكور والباقي من االناث، واستمرت ثالثة 
املشاركني/ات على  الطلبة  تناولت اطالع  تدريبية حول عناوين مختلفة  أيام 
القوانني  النوع االجتماعي في  القائم على  النوع االجتماعي والعنف  مفاهيم 
العقوبات  وقانون  الشخصية  األحوال  قانوني  وخاصة  فلسطني  في  املطبقة 
االجتماعي  الضمان  كقانون  القوانني  مسودات  بعض  الى  التطرق  مت  أيضا 
وحماية االسرة من العنف والتمييز الذي تتعرض له نساء فلسطني في هذه 
التمييز  اشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  الى  التطرق  مت  وأيضا  املنظومة 
ضد املرأة وااللتزامات املترتبة على دولة فلسطني نتيجة انضمامها الى هذه 

االتفاقية .
الدورة جزء من برنامج نشر التوعية القانونية واالجتماعية والذي ينظمه مركز 
املرأة بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية. شارك في اختتام الدورة التدريبية 
كلية  عميد  قفيشة  معتز  والدكتور  اخلليل  جامعة  من  االشهب  زياد  الدكتور 
احلقوق والعلوم السياسية في جامع اخلليل والذي أكد على أهمية وضرورة 
معرفية  مهارات  من  توفره  ملا  وذلك  الكلية  لطلبة  الدورات  هذه  مثل  عقد 

للطالب ومهارات في الدفاع عن حقوق النساء في اجملتمع الفلسطيني.
سلسلة لقاءات مع نقابات واحتادات عمالية وناشطات األحزاب السياسية 
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في إطار مساهمته في حماية ومتكني النساء اللواتي يعانني من التمييز والعنف 
األراضي  في  السارية  التمييزية  واإلجراءات  القوانني  من  مجموعة  بفعل 
واالجتماعية  القانونية  التوعية  لقاءات  من  سلسلة  املركز  عقد  الفلسطينية 
ومبشاركة ممثلني/ات عن عدد من األحزاب السياسية والنقابات واالحتادات 
العمالية. وهدفت اللقاءات الى تعزيز مستوى املسؤولية اجملتمعية جتاه حقوق 
املرأة ومكافحة التمييز ضدها من خالل متكني اجملتمع احمللي ملناصرة حقوق 
النساء. كما هدفت الى تطوير قدرات ناشطات وناشطي األحزاب السياسية 
والنقابات لرصد ومناصرة وتبني قضايا حقوق النساء. وعقدت في مقر مركز 
املرأة في مدينة اخلليل خالل تشرين ثاني احلالي ستة لقاءات توعية قانونية 
واجتماعية، شارك في ثالثة منها )31( ناشطة في األحزاب السياسية، بينما 
واالحتادات  النقابات  عن  ممثلني/ات  من   )28( االخرى  الثالثة  في  شارك 

العمالية في منطقة جنوب الضفة الغربية.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=520

املعنفات –آفاق وفرص  الوطني للنساء  التحويل  مؤمتر وطني حول نظام 
التطوير والتكامل

عقد املؤمتر 19 متوز 2016 في قاعة فندق اجلراند بارك في مدينة رام الله 
بحضور ومشاركة العديد من الهيئات واملؤسسات الرسمية واألهلية املعنية، 
املناطق.  مختلف  في  القاعدية  النسوية  املؤسسات  عن  الى ممثالت  إضافة 
وهدف املؤمتر الى تسليط الضوء على الفرص املتاحة لتفعيل تطبيق النظام 
من خالل تشخيص الواقع والتحديات وحتديد الفرص، بحث أفاق التطوير 
القطاعات  ابراز دور  النظام،  التي طرأت على  من خالل عرض املستجدات 
النوع  أساس  على  املبني  العنف  ضحايا  مع  التعامل  في  املتعددة  اخلدماتية 
االجتماعي وأهمية التشبيك بينهم، تعميق النقاش حول التحديات االجتماعية 
الى  تهدف  التي  الناجحة  التدخالت  بعض  على  الضوء  وتسليط  والقانونية، 

تفعيل النظام. 
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على  انقسمت  فقد  املؤمتر  في  الرئيسية  للمحاور  بالنسبة  اما 
جلساته التي كانت:

 اجللسة األولى: ترحيب وافتتاح 
اجللسة الثانية: تناقش أوراق هذه اجللسة نطام التحويل الوطني من حيث 
النشأة والتطور وتستعرض واقع احلال باإلضافة الى التحديات والفرص في 

القطاعات املتعددة.
الدراسات  بعض  الى  اجللسة  هذه  في  األوراق  تتعرض  الثالثة:  اجللسة 
ناجحة  تدخالت  على  اضاءات  الى  باإلضافة  الصلة  ذات  احلديثة  احمللية 

تهدف تفعيل النظام. 
اجللسة الرابعة: ينقسم فيها احلضور الى مجموعات عمل تناقش محاور 
القانوني ومحور  االقتصادي، احملور  االجتماعي، احملور  متخصصة )احملور 

بناء القدرات(  
اجللسة اخلتامية: تلخيص عام وتوصيات 

يذكر ان مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومؤسسة جذور لإلمناء 
وغير  احلكومية  املؤسسات  مع  وبالشراكة   2011 واالجتماعي منذ  الصحي 
احلكومية الفاعلة في القطاعات االجتماعية والصحية والقانونية على قضية 
بروتوكوالت  الوطني وتطوير  التحويل  بناء نظام  املرأة من خالل  العنف ضد 
القطاعات اخملتلفة على تقدمي خدمات  عمل تساعد مقدمي اخلدمات في 
لضحايا العنف، وقد تتوجت هذه اجلهود بإقرار النظام بتاريخ 2013/12/17. 
اال أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام لكن هناك 
أيضا اهتمام كبير من جميع املؤسسات ذات العالقة بتفعيله وتطبيقه. وهذا 
ومؤسسة  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  ينظمه  الذي  املؤمتر 
جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي يشكل أحد املنابر الهامة التي تسعى الى 

تفعيل النظام.
 مكتبة املركز... نشاط مستمر في استقبال الرواد واملشاركة في الفعاليات 

الثقافية
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استقبلت مكتبة املركز في رام الله خالل العام 2016 ما يقارب )200( زائر 
حقوق  مجال  في  نشطاء  مدربني،  محامني،  باحثني،  الطلبة،  من  ومستفيدا 
املرأة  املتوفرة حول قضايا  واملراجع  الكتب  الراغبني في االطالع على  املرأة 

اخملتلفة، في حني استقبلت مكتبة فرع اخلليل ما يقارب )30( زائرا.
النوع  حول  تدريبية  أدلة  هي:  الزوار  اهتمام  لقيت  التي  للعناوين  بالنسبة 
خلفية  على  القتل  املرأة،  قضايا  تعالج  توعوية  وثائقية  أفالم  االجتماعي، 
واملشاركة  املرأة  الفلسطينية،  العائالت  تشتت  العائلة،  »شرف«  يسمى  ما 
السياسية، االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املرأة الفلسطينية، إجراءات احملاكم 
التحرش  العقوبات،  وقانون  املرأة  امليراث،  في  املرأة  حقوق  الفلسطينية، 

اجلنسي في العمل... الخ من العناوين ذات الصلة.
املؤسسات  نظمتها  التي  األنشطة  من  سلسلة  في  املركز  مكتبة  وشاركت 
اخملتلفة، وجرى خالل املشاركة توزيع منشورات املركز بصورة مجانية، ومن 

هذه األنشطة:
الطفولة 	  برامج  مركز  من  بتنظيم  اجلنسية«  »االعتداءات  حول  مؤمتر 

خالل شباط.

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسات قاعدية
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 املشاركة في مسيرة الثامن من آذار بتنظيم من مؤسسة “بياالرا” والتي 	 
كانت حتت عنوان: تفعيل دور الشباب في املواضيع التي لها عالقة بالعنف 

املمارس بحق املرأة الفلسطينية والقتل على ما يسمى بشرف العائلة.
وزارة 	  نظمته  والذي  اللوز«  نوار  “بازار  خالل  املركز  منشورات  عرض 

الشؤون االجتماعية مع اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال »أصالة«.
 والذي استفاد منه مجموعة من الباحثني/ات، ناشطات وناشطني/ات 	 

في مجال حقوق املرأة وإعالميني/ات بإضافة الى طالب/ات من حملة 
املاجستير والبكالوريوس.

املشاركة في معرض الكتاب للجميع في ساحة مركز البيرة الثقافي والذي 	 
نظمه مكتبة بلدية البيرة بالتعاون مع مكتبة دار احلكمة في طولكرم.

في ساحة 	  عقد  والذي  الوطنية«  القراءة  »سلسلة  نشاط  في  املشاركة    
بلدية رام الله.

عرض إصدارات املركز في يوم أوروبا والذي عقد في ساحة سرية رام 	 
الله والذي نظمه االحتاد األوروبي.

املشاركة في عرض إصدارات املركز خالل معرض الكتاب الدولي العاشر 	 
والذي نظمته وزارة الثقافة. 

املشاركة في افتتاح فيلم )عمواس في الذاكرة( والذي نظمته وزارة الثقافة 	 
الفلسطينية في مسرح الهالل األحمر في البيرة والذي يهدف الى تسليط 

الضوء على عملية التهجير القسري. 
الله 	  رام  قصر  قاعة  في  عقد  والذي  الوطنية  الثقافة  يوم  في  املشاركة 

الثقافي.
وقد مت تنظيم عملية اهداء رزم من منشورات املركز الى ما يزيد عن )26( 

مكتبة عامة ودور البحث ومكتبات اجلامعات.
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مركز املرأة واالحتاد العام للمرأة ينظمان تدريبا للكوادر النسوية
القانوني  لإلرشاد  املرأة  ومركز  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  نظم 
في  شارك   ،)1325( االمن  مجلس  قرار  حول  تدريبية  دورة  واالجتماعي 
التدريب ما يقارب )90( من الكوادر والقيادات في محافظات شمال، وسط 
وجنوب الضفة الغربية. وعقد التدريب خالل شهري تشرين ثاني وكانون اول 
بواقع )7( أيام تدريبية لكل مجموعة. جاء التدريب كجزء من برنامج تدريبي 
موسع مت تنفيذه بني االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ومركز املرأة لإلرشاد 
غزة  في  احلر  والفكر  الثقافة  جمعية  مع  وبالشراكة  واالجتماعي  القانوني 
وهيئة املرأة في األمم املتحدة وبتمويل من االحتاد األوروبي. وأقيم في نهاية 

التدريب حفل تخريج جرى خالله تسليم شهادات للمشاركات.
الفلسطينية  للمرأة  العام  لالحتاد  العامة  األمانة  عضوة  نزال  رميا  وقالت 
تطبيق  يجسد  التدريب  هذا  ان  االحتاد  في   )1325( القرار  ملف  ومسئولة 
جزء من خطة االئتالف الوطني النسوي، املتشكل من مجموعة من املؤسسات 
قرار  لتطبيق  الدولي  اجملال  في  البرنامج  صعيد  على  واحلقوقية،  النسوية 
مجلس االمن الدولي )1325(. وأشارت نزال الى ان هدف التدريب هو تعريف 
املشاركات بقرار مجلس االمن الدولي وكل القرارات الالحقة اخلاصة بتوفير 
الكوادر  لتعزيز معارف  كبيرة  أهمية  ان هناك  نزال  وأكدت  للنساء.  احلماية 
الصلة  ذات  القرار  كل  في  القانونية  اخلبرة  امتالك  من  ومتكينها  النسوية 
بالقانون الدولي اإلنساني واملنظومة احلقوقية الدولية املرتبطة خاصة بتوفير 

احلماية للنساء الفلسطينيات حتت االحتالل.
رندا سنيورة املديرة العامة ملركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي قالت ان 
التدريب يأتي في سياق الشراكة بني املؤسسات النسوية عموما ومركز املرأة 
واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية خاصة من اجل مواصلة العمل على متكني 
الكوادر واملؤسسات النسوية والنساء الفلسطينيات لتعزيز املعرفة بحقوقهن 
اخملتلفة التي نصت عليها املواثيق واملعاهدات الدولية حلقوق االنسان وبشكل 
خاص الشرعة الدولية حلقوق االنسان. وأكدت سنيورا ان مركز املرأة لإلرشاد 
عمل خالل الفترة املاضية على تشكيل فريق تدريبي من كوادر التدريب العاملة 
في املركز والتي متتلك خبرة طويلة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق النساء، 
على  واملناصرة  التأثير  حمالت  تنظيم  في  وكذلك  االحتالل،  حتت  وخاصة 

الصعيد احمللي والدولي.
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تركز التدريب على عدد من العناوين أهمها:  
املسلحة  والنزاعات  احلرب  وقت  املرأة  ضد  والعنف   1325 األممي  القرار 
وحتت االحتالل، حيث مت التعريف مبنظومة حقوق اإلنسان الدولية: العالقة 
والقرارات  االنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  بالقانون 
والقرارات   1325 القرار  وبشكل خاص  األمن  مجلس  عن  الصادرة  األممية 
الالحقة له. التعريف بالقرار 1325 ومحاوره األساسية: )احلماية، الوقائية، 
احملاور  وحتليل  القرار،  لفهم  وتعميق  املساءلة(  محور  ومناقشة  املشاركة، 
الثالثة وإبراز أهمية احملور الرابع في اإلطار الفلسطيني وهو محور املساءلة. 
تعريف املشاركات باخلطة الوطنية الفلسطينية للقرار 1325 )خالل األعوام 
املرأة  أوضاع  مع  اخلطة  تلك  مالئمة  مدى  على  والتعرف   )2019  –2017
والوطنية  االجتماعية  االنتهاكات  من  ومعاناتها  االحتالل  حتت  الفلسطينية 
ممثلة  الفلسطينية  النسائية  الهيئات  لدور  مشتركة  توجهات  إلى  والتوصل 
مع  التعامل  بخصوص  النسوية  واملراكز  الفلسطينية  للمرأة  العام  باالحتاد 
تلك اخلطة. مفاهيم وفجوات النوع االجتماعي، واألدوار االجتماعية وحتليل 

الفجوة بني أوضاع الرجل واملرأة،

الالحقة . 1 والقرارات   1325 القرار  مبوجب  للدول  القانونية  االلتزامات 
العنف ضد  تعريف  اإلنسان. حيث مت  الدولي حلقوق  القانون  ومبوجب 
إطار  في  االحتالل  املسلحة وحتت  والنزاعات  أوقات احلرب  في  املرأة 
االنسان  حقوق  ومنظومة  الالحقة  االممية  والقرارات   1325 القرار 
القرارات  أهم  مضامني  على  والتعريف  اإلنساني  الدولي  والقانون 
 ،1960  ،1889  ،1820،1888( اهميتها  وعلى   1325 لقرار  الالحقة 
2106، 2122، 2242(. وااللتزامات القانونية للقرار 1325والعالقة بني 
 ،1889  ،1888  ،1820 سيداو،   ،(1325( الالحقة  والقرارات  القرارات 

)2242 ،2122 ،2106 ،1960
الرصد والتوثيق لالنتهاكات اإلسرائيلية وأثره املباشر وغير املباشر على . 2

النساء والفتيات الفلسطينيات. بالتركيز على املبادئ األساسية للتوثيق، 
عناصر التوثيق، تعريفات مرتبطة باملوضوع.  األدلة وأنواعها وأهميتها 
في إثبات االنتهاك واملساءلة، مشاكل وحتديات التوثيق امليداني، ومحاولة 
إيجاد حلول للتغلب عليها وعناصر وتقنيات إجراء املقابلة مع الضحايا 
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وشهود العيان، مع التركيز على مقابلة املرأة املعنفة.
استعراض . 3 التوثيق،  وآليات  أشكال  والتوثيق.  الرصد  عمليات  استكمال 

األشكال الثالثة للتوثيق؛ االستمارة، اإلفادة القانونية والتقرير امليداني. 
كتابة  على  التركيز  مع  عام،  بشكل  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  والتقارير 
وإعداد  باملشاركة  السريع  البحث  آلليات  وعرض  امليدانية  التقارير 

التقارير امليدانية حول انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة حتت االحتالل.
والتعرف . 4 واملناصرة  الضغط  لتعريف  مدخل  التأييد.  وكسب  املناصرة 

الضغط  واستراتيجيات  االجتماعي  التغيير  في  املناصرة  بأهمية 
واملناصرة، وكيفية التحضير حلمالت الضغط واملناصرة.

األهداف . 5 على  والتركيز  واملناصرة.  الضغط  حلمالت  التحضير 
االستراتيجية التي يتضمنها خطة القرار واالهداف الفرعية املرتبطة بكل 
هدف اضافة الى اشتقاق األنشطة لكل هدف ومعرفة اجلهة املستهدفة 
والدور  نشاط.  لكل  املطلوبة  للموازنات  التصور  وكذلك  نشاط  كل  من 
احليوي والهام لألطر النسوية في متابعة تنفيذ بنود اخلطة ومن خالل 
الرسمية  االمكانيات  كل  وتوظيف  التنفيذ  ملتابعة  وتنسيق  تشبيك  عمل 
املناصرة  حمالت  في  االعالم  دور  وعلى  ذلك.  لتنفيذ  الرسمية  وغير 

لتوطني القرار )1325(.
اما عن أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها اجملموعات التدريبية الثالث 

فهي:
كافة . 1 على  للمرأة  الفاعلة  املشاركة  قضية  على  املشاركات  أّكدت 

الوطنية  اخلطة  بنود  تضمنه  ما  وهذا  األزمان  كافة  وفي  املستويات 
الفلسطينية للقرار 1325.

أّكدت املشاركات على أهمية التطبيق لبنود اخلطة الوطنية إذ ال جدوى . 2
لها إذا لم تُطبق.

التأكيد على أن النوع االجتماعي هو مقاربة وأداة حتليلية وضرورة أن . 3
تضح هذه املفاهيم للفئات الشابة.

تطوير برنامج تدريبي عملي في امليدان يهدف إلى بناء قدرات العاملني . 4
أسباب  في  للبحث  الالحقة  والقرارات   1325 قرار  على  والعامالت 

املشاكل ذات األولوية، وإيجاد احللول املناسبة القابلة للتطبيق.
الذي . 5 والعنف  النساء  واقع  وتوعية حول  تدريب  الى  بحاجة  املتدربات 

تتعرض له وتدريب حول التوثيق.
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أهمية تشكيل جلان محلية حلماية املرأة املنتهكة حقوقها لرفع االنتهاك . 6
وتأمني احلماية وتطبيق بنود اخلطة من دعم وضمان املشاركة النسائية 
بوجود  ذلك  ربط  وأهمية  االنتهاكات  ومتابعة  احلياة  مناحي  كافة  في 

جلان حماية على الصعيد الوطني.
ثم . 7 ومن  واإلقليمي  العربي  الصعيد  إلى  التنسيق  نطاق  توسع  أهمية 

العاملي واألممي لدعم نضاالت املرأة الفلسطينية في املنحى االجتماعي 
والوطني.

استهداف صانعي القرار في التدريبات على اختالفها جلسر الفجوة . 8
املستوى  على  القرار  وصانعي  والنشاطات  الناشطني  بني  املعرفية 

السياسي.
التأكيد على العمل املشترك وتوحيد اجلهود.. 9

االعالم وحمالت . 10 للعمل في موضوع  اخر  إضافي  لوقت  هناك حاجة 
املناصرة وخاصة فيما يتعلق بالصورة النمطية السائدة عن املرأة في 

االعالم وكيفية العمل لتغيير هذه الصورة.

مؤمتر حق املرأة في امليراث 
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لالطالع على التفاصيل على الرابط:
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=519

املركز وجمعية سيدات أريحا يفتتحان برنامج للخدمات االجتماعية والقانونية 
للنساء 

لتقدمي  املركز برنامجا  بالشراكة مع  اريحا اخليرية  افتتحت جمعية سيدات 
وجاء  واالغوار.  اريحا  منطقة  في  للنساء  واالجتماعية  القانونية  اخلدمات 
االعالن عن افتتاح البرنامج خالل حفل اقامته اجلمعية مطلع آذار في مقرها 
في مدينة اريحا وحتت رعاية املهندس ماجد الفتياني محافظ محافظة اريحا 

واالغوار. 
واشارت سنيورة املديرة العامة للمركز الى ان املركز استحدث هذا البرنامج 
منذ تأسيسه في العام 1991، وقام خالل السنوات الالحقة بتطويره وتوسيعه، 
ونوعية  جودة  ذات  خدمات  تقدمي  على  القادرة  والكوادر  باخلبرات  ورفده 
عالية للنساء والفتيات، حيث املركز عمل خالل السنوات الالحقة على توسيع 
نطاق العمل في هذا البرنامج من خالل بناء شراكات مع عدد من املؤسسات 
النسوية القاعدية في عدد من محافظات الوطن بهدف توسيع نطاق اخلدمة، 
ومتكني اعداد متزايدة من النساء الى الوصول لهذه اخلدمات. مشيرة الى ان 
ذلك يسهم في توفير وتوسيع نطاق احلماية احلقوقية للنساء ومتكينهن وهو 
ما ينعكس في تعزيز حقوق االنسان والنساء بشكل خاص، وتطوير قدراتهن 

على العمل ومتكينهن جتاوز الصعوبات واحملن.
لالطالع على التفاصيل على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=487
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جتربة العيادات االرشادية املتنقلة

برنامج العيادة املتنقلة للخدمات القانونية واالجتماعية للنساء  

في  أريحا  سيدات  جمعية  على  واالشراف  الدعم  تقدمي  على  املركز  عمل 
الفريق  قام  وقد  الوسطى،  االغوار  في  متنقلة  عيادة  برنامج  استحداث 
االغوار  في  سكانية  جتمعات   7 ل  استطالعية  زيارة   14 بإجراء  املتخصص 
الوسطى وهي الزبيدات، مرج غزال، مرج نعجة، اجلفتلك، املضارب البدوية 
في  النساء  واحتياجات  وضع  على  للتعرف  فصايل،  العوجا،  النويعمة،  في 
البدأ  مت  واالجتماعي،  القانونية  العيادة  ببرنامج  والتعريف  املهمشة  املناطق 
في عيادتني في كل من فصايل واجلفتلك تتواجد فيها االخصائية واحملامية 
بشكل منتظم اسبوعيا، ولضمان تقدمي خدمات نوعية فقد خضع فريق العمل 

لتدريب متخصص في العيادات املتنقلة ضمن احملاور التالية :
هدف تدريب العيادة املتنقلة الذي استمر 5 لقاءات مبعدل 30 ساعة تدريبية 
إلى توفير مساحة أمنة ومحّفزة ذهنياً ونفسيا لتطوير الذات املهنّية واملهارات 
القانونية  اخلدمات  يقدمن  ممن  واحملاميات  لألخصائيات  االرشادية 
واالرشادية للنساء في اجملتمع احمللي، خاّصًة في املناطق النائية، وذلك في 
إطار مشروع العيادة املتنقلة. شمل التدريب استكشاف الصعوبات والتحديات 
الضرورّية  الداخلية  املوارد  وتعزيز  التدخل،  سياق  في  واملهنّية  الشخصّية 
التدريب  واعتمد  كما  املنتفعات.  لدى  لتطويرها  وشرط  كمدخل  للمهنيات 
اساليب مختلفة تدمج بني مداخل نظرية قصيرة ومتارين عملّية حول جوانب 
مختلفة من العملّية االرشادّية، وذلك من منظور منظومّي يخاطب في فهمه 

للعنف املستويات والعالقات اخملتلفة املساهمة في انتاجه واملتأّثرة به.
الشخصّية  التماس  بنقاط  املشاركات  لدى  اإلدراك  تطوير  التدريب  طرح 
املعّنفات وتعزيز سيطرتهن على حياتهن في سياق  النساء  مع مسألة متكني 
املوارد الداخلّية واخلارجية املتوّفرة وضمن تشخيص مستمّر لواقع التعنيف 
بقيم  التغيير أجندة ولغته وتوقيته محكوماً  وامكانيات تغييره بحيث ال يغدو 
املشاركات فقط وامنا بتفاعل دائم ومتكينّي مع املنتفعات وأولوياتهن وتعقيدات 
حياتهن. وساهم في طرح االرشاد من منظور نسوّي كمرجعّية نظرّية قيمية 



30

وعملّية ملساعدة النساء في إطار مشروع العيادة املتنّقلة، وباتصال نظرّي مع 
التي ترى إلى معاناة األفراد كتعبير عن خلل اجتماعّي  التحرير  سيكولوجيا 
قوامه ممارسة السلطة على حياة املستضعفات واملستضعفني واضفاء صبغة 
حياتهن،  في  القمع  ملنظومات  باملعاناة  املتمّيزة  النساء  مواجهة  على  مرضّية 
في الوقت الذي ينبغي فيه فهم عالقات القوة التي تنتج هذه املعاناة والعمل 
على تغييرها. ضمن هذا التوّجه يصبح االرشاد القانونّي واالجتماعّي خدمة 
لكاّفة أفراد العائلة، محكومة بعالقة متكافئة وغير هرمّية يسندها ويرشدها 
تأّمل املهنيات املستمّر في سلطتهن ومخاطر استخدامها مع املنتفعات بشكل 
يعيد انتاج الواقع القمعي الذي يعشنه. ذلك اضافة إلى مبادئ تدّخل أخرى 
كمشاركة املنتفعات واملنتفعني في وضع برامج التوعية واملناصرة، واستخدام 
ما يصلح من العادات والقيم االجتماعية والثقافّية في اثراء وترشيد عملية 
هدفني  اجتماعّية  والعدالة  اجتماعي  التغيير  يرى  توّجه  واعتماد  التغيير، 

أساسيني في التدخّل الذي ال يقتصر على مفهوم تقدمي اخلدمات فحسب.
اخلبرات  تفاوت  رغم  نفسيا،  وناضجة  منفتحة  مبشاركة  التدريب  متّيز 
والداعم  املتفّهم  حضورهن  خالل  من  أنشأن  اللواتي  للمشاركات  واملهارات، 
اتسع  ومهنياً  انسانّياً  مكاناً  للتعلّم  واستعدادهن  ومعرفتهن  البعض  لبعضهن 
ولتعميق  مهنّية  لنقاشات  هاّمة  شخصّية  وقيمّية  مهنّية  معضالت  لتداول 
توضيح  في  وساهم  املهنّية.  وهوياتهن  نفوسهن  في  أثر  ذات  استبصارات 
القانوني واالجتماعي من خالل  للعمل على تقدمي خدمات االرشاد  اخلطى 

دورة توعية اخلليل
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العيادات املتنقلة فقد عمل الطاقم املهني في جمعية سيدات أريحا على تنفيذ 
العديد من الزيارات االسبوعية من خالل خدمة العيادات املتنقلة في فصايل 
واجلفتلك، والعوجا وقدم الطاقم املهني استشارات فردية لعدد 7 نساء  حول 
العنف املنزلي في األغلب، في كل العوجا واجلفتلك كان هناك اهتمام كبير 
في عمل العيادة املتنقلة وكان هناك طلب من املدارس لقاءات توعية مع الطلبة 
وكذلك توجه من بعض النشطاء احملليني، وما زال املركز يشرف على اجلمعية 

في تقدمي اخلدمة 
حماية حقوق وتعزيز صمود النساء في القدس

ال يزال وجود االحتالل االسرائيلي يشكل أحد العوامل الرئيسية لتردي نوعية 
والنساء  عام  بشكل  احملتلة  القدس  في  للفلسطينيني  تقدم  التي  اخلدمات 
بشكل خاص. ومن منطلق املسؤولية اجملتمعية تقوم مؤسسات اجملتمع املدني 
الفلسطينية بدور هام في تقدمي اخلدمات للسكان في القدس، في مجاالت 
مختلفة، من اجل سد النقص او الفراغ الناجت عن تقاعس مؤسسات االحتالل 
اخملتلفة عن القيام بدورها، وسياسة التمييز التي متارسها جتاه سكان املدينة 
الفلسطينيني من ناحية، ومن ناحية ثانية عدم قدرة املؤسسات الفلسطينية 
الرسمية عن القيام بأي دور في هذا اجملال، حيث ال يُسمح للسلطة الوطنية 
الفلسطينية بالعمل في مدينة القدس مبوجب اتفاقية اوسلو. ومن هنا جاءت 
املهمشة في  وتعزيز صمود اجملتمعات  فكرة مشروع “وجود” حماية حقوق 

القدس الشرقية 2019-2016.
القانوني واالجتماعي كمؤسسة فلسطينية  املرأة لإلرشاد  ويرتكز دور مركز 
نسوية مهنية متخصصة تعنى بقضايا وحقوق املرأة وتساهم في العمل على 
تغيير واقع التمييز القائم ضد املرأة منذ تأسيسه في القدس عام 1991 تقدمي 
خدمات نوعية للنساء في القدس، وعلى رأسها خدمات االرشاد االجتماعي 
والقانوني للنساء املعنفات واملنتهكة حقوقهن. تساهم هذه اخلدمات في توفير 
فرصة للنساء للخروج عن صمتهن، وطلب العون واملساعدة من جهة فلسطينية 

ال ترتبط بأي شكل من االشكال باملؤسسات االسرائيلية. 
من الناحية الفعلية فان مسئولية املؤسسات االحتاللية في املدينة رسميا عن 
تقدمي مثل هذه اخلدمات للنساء املعنفات يخلق عائقا امام توجه بعض النساء 
لطلب املساعدة من مؤسسات االحتالل في قضايا احلماية من العنف االسري 
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واحلقوق املتعلقة بقانون االحوال الشخصية مثل: احلضانة، النفقة، الطالق 
يفضلن  أنهن  النساء عادة  وتعبر  القضايا احلقوقية.  واملشاهدة وغيرها من 
التوجه للمؤسسات الفلسطينية ملساعدتهن في حتصيل حقوقهن وحمايتهن 

من العنف االسري. 
تعاني النساء في القدس من العديد من املشاكل واملعيقات عند وجود حاجة 
للمطالبة بحقوقهن، حيث أن هناك رفض اجتماعي بشكل عام أن تقوم النساء 
بالتوجه لطلب املساعدة أو احلماية، وخلصوصية وضع القدس تعاني النساء 
وخدمات  احلماية  خدمات  تقدم  التي  املؤسسات  أغلبية  كون  مزدوج  رفض 
قانونية واجتماعية للنساء هي تابعة لدولة االحتالل، وهذا يشكل عائق كبير 
يتعلق  النساء عندما يفكرن في طلب املساعدة. أيضا معيق اخر  أمام بعض 
بقلة املؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتقدمي مثل هذه اخلدمات للنساء حيث 
أن هناك ضرورة لرفع نسبة هذه املؤسسات والتي ترتكز بعملها على األحوال 
توجه  امكانية  ايجابي على  أثر  ذلك  ملا في  العنف،  من  واحلماية  الشخصية 

النساء لطلب املساعدة.  
اللواتي يقمن بالقدس سواء  مركز املرأة يقدم خدمات للنساء الفلسطينيات 
كن مقدسيات أو غير مقدسيات، حيث مت تقدمي خدمة قانونية واجتماعية، 
حيث هناك العديد من حاالت الزواج في القدس التي وبسبب اختالف نوع 
الهوية ما بني الزوجني )قدس، ضفة(، تواجه النساء إشكاليات عديدة فيما 
يتعلق بحقوقها القانونية، تنفيذ قرارات احملاكم، تثبيت عقود الزواج، تسجيل 
األطفال، حتصيل حقوق، وغيرها من القضايا، والتي أحيانا حترم املرأة من 
حضانة أطفالها أو مشاهدتهم، أو حترم املرأة من حتصيل حقوقها القانونية 

في عقد الزواج، واحيانا حترم من حقها في حماية حياتها.   
مشروع وجود

وجود هو مصطلح عربي يعني احلضور والبقاء واملصطلح هو تصوير لصمود 
السكان الفلسطينيني في القدس، الذين يكافحون من أجل املطالبة بحقهم في 

العيش في مدينتهم واحلفاظ على هويتهم الفلسطينية. 
االحتاد  من  املمول  الشرقية  القدس  برنامج  من  الثانية  املرحلة  هو  وجود 
»حماية  السابق  املشروع  جناح  بعد  اوكسفام  منظمة  ومبشاركة  االوروبي 
قرر  الشرقية«،  القدس  في  املهمشة  اجملتمعات  صمود  وحتسني  احلقوق 
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مع  العمل  مواصلة  الشريكة  واملنظمات  اوكسفام  ومنظمة  األوروبي  االحتاد 
مجتمعات القدس الشرقية الذين هم في حاجة الى الدعم.

بدأ مشروع »وجود« عام 2016 وسيستمر لغاية 3 سنوات، وهو برنامج متعدد 
جمعية  املرأة،  مركز  هي  شريكة  مؤسسات   )4( قبل  من  ومنفذ  القطاعات 
الزراعية  االغاثة  الفلسطيني،  االرشاد  مركز  الفلسطينية،  الطبية  االغاثة 
واالستجابة  املرأة  حقوق  لتعزيز  احمللية  اجملتمعات  مع  يعملون  الفلسطينية 
نشاطات  تنفيذ  ويتم  الشباب  وهوية  للمرأة  االقتصادية  والتنمية  للطوارئ 
وهي:  الشرقية  القدس  في  تهميشا  االكثر  اجملتمعات  بعض  في  املؤسسات 

البلدة القدمية، الطور، العيساوية، سلوان، وصور باهر.

متكني النساء واعالء صوتهن
التحديات  من  العديد  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيات  النساء  تواجه 
ومصادرة  االقامة  وحقوق  املنازل  كهدم  االسرائيلي  االحتالل  في  املرتبطة 
االراضي والقيود على احلركة وغيرها من االنتهاكات. باإلضافة الى حتديات 
مرتبطة في اجملتمع الذكوري الذين يعيشون به. وتواجه العديد من النساء في 
القدس انتهاك حلقوقهن فيما يتعلق باألحوال الشخصية، ويلعب مركز املرأة 
حيث  القدس،  في  للنساء  اخملتلفة  اخلدمات  تقدمي  في  ومهما  اساسيا  دور 
النتهاك  يتعرضن  اللواتي  للنساء  واالجتماعية  القانونية  اخلدمة  تقدمي  يتم 
حلقوقهن سواء احلقوق املرتبكة بقانون االحوال الشخصية: حضانة، نفقة، 
طالق، مشاهدة، وغيرها، أيضا يتم العمل على مساعدة النساء على حماية 
للنساء،  مجانا  اخلدمة  هذه  تقدمي  ويتم  اخملتلفة،  العنف  أنواع  من  أنفسهن 

وذلك من خالل عقد جلسات ارشاد اجتماعي ومتثيل النساء في احملاكم. 
انواع  عدة  تنفيذ  يتم  بحقوقهن  يطالنب  اللواتي  النساء  نسبة  زيادة  ولضمان 
القانونية  احلقوق  حول  اخملتلفة  اجملتمعة  فئات  لبعض  التوعية  لقاءات  من 
النساء  مع  هذه  لقاءات  سلسلة  تنفيذ  يتم  املقدسيات،  النساء  واالجتماعية 
للنساء.  اخملتلفة  اخلدمات  واملقدمي  اجلامعات  لطلبة  أيضا  البيوت،  ربات 
وتهدف هذه اللقاءات املساهمة في مساعدة النساء باملطالبة وحماية حقوقهن 
اخملتلفة ورفع وعي مقدمي اخلدمات والطلبة ليكونوا حساسني لقضايا املرأة 
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ولضمان  للنساء.  أفضل  خدمة  تقدمي  بهدف  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات 
يتم  القدس،  في  النساء  من  ألكبر عدد ممكن  االجتماعية  وصول اخلدمات 
العمل مع مؤسسة قاعدية في منطقة سلوان مركز نسوي الثوري بهدف بناء 
قدراتهم ليتمكنوا من تقدمي خدمات التوعية واخلدمة االجتماعية للنساء في 

اجملتمع احمليط بهن. 
على  وتبعياته  وأثره  السياسي  الوضع  وألهمية  وجود«   « مشروع  خالل  ومن 
النساء يتم توثيق لبعض االنتهاكات االسرائيلية للنساء في القدس، من ضمنها 
أثر  اظهار  التوثيق  يهدف هذا  املنازل، غيرها حيث  الليلية، هدم  املداهمات 
خالل  من  االسرائيلية  االنتهاكات  فضح  والى  النساء،  على  االنتهاكات  هذه 
التوضيح لبعض الوفود اخلارجية ما هي نوعية هذه االنتهاكات وأثرها على 
املرأة  مركز  بني  فيما  تفاهم  اتفاقية  توقيع  املشروع  اجنازات  ومن  النساء. 
ومركز نسوي الثوري-سلوان كمؤسسة قاعدية بهدف بناء قدرات املركز لرفع 
تقدمي خدمات  من  لتمكينه  والقانونية  االجتماعية  باحلقوق  املعرفة  مستوى 

التوعية واخلدمة االجتماعية للنساء في اجملتمع احمليط بهن.
https://www.facebook.com/wujoodalquds

في إطار بناء قدرات املؤسسات القاعدية تدريب مهارات التيسير واالتصال 
اجملتمعي

مجال  في  قاعدية  املؤسسات  قدرات  بتطوير  املرأة  مركز  اهتمام  إطار  في 
وبناء  تدريب  دورة  املركز  عقد  احمللية  واجملتمعات  النساء  مع  املهني  عملهم 
القدرات لكوادر املؤسسات القاعدية بعنوان تدريب مهارات التيسير واالتصال 
املؤسسات  في  العمل  طاقم  من  مشاركات  التدريب  استهدف  اجملتمعي. 
قدرات  تطوير  الى  وهدف  تدريبية،  ايام   7 ل  املرأة  مركز  شريكة  القاعدية 
الفعال،  االتصال  في  الالزمة  واالجتاهات  واملهارات  باملعارف  املشاركات 
اكتساب املشاركات مجموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات ذات العالقة 
بالتنظيم والتنسيق والتشبيك اجملتمعي، اكتساب املشاركات املعارف واملهارات 
واالجتاهات في تيسير األنشطة اجملتمعية، صياغة أهداف جلسات التيسير، 
آليات  تطبيق  الراجعة،  التغذية  واستقبال  وإعطاء  التدريب  وتطبيق  تصميم 
تيسير اللقاءات وإدارة اجللسات التدريبية، إعطاء تغذية راجعة وفق املعايير 
واتخاذ  القيادة  في  املشاركات  قدرات  لتطوير  التعلمي  الفضاء  خلق  املهنية، 

القرارات والعمل ضمن الفريق.
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التدريب  مفهوم  وعزز  التدريب  أثرى  ما  وهذا  املشاركات  خبرات  تنوع 
في  أخصائيات  هناك  فكان  املشاركات،  خبرات  على  يبنى  والذي  التشاركي 
موظفات  وأيضاً  اجتماعيات  أخصائيات  وكذلك  القانونية،  املساعدة  مجال 
عالقات عامة. وخرج التدريب مبجموعة من التوصيات أهمها: أن يكون هناك 
متابعة مع اجملموعات بعد انتهاء التدريب من خالل عقد لقاءات تغذية راجعة 
بعض  تطبيق  وكيفية  التدريبات  من  اجملموعات  تلك  استفادة  مدى  لفحص 

التقنيات في املواقف اخملتلفة.
النساء  مع  العمل  لنقل جتربة  القاعدية  املؤسسات  بني  خبرات  تبادل  ورشة 

ضحايا العنف 
نظم املركز يوم دراسي بني املؤسسات القاعدية الثالث لتبادل اخلبرات بني 
املؤسسات النسوية القاعدية في العمل مع النساء ضحايا العنف وبناء برامج 
مع  السابقة  القاعدية  املؤسسات  عمل  جتربة  على  وللتركيز  مالئمة،  تدخل 
مركز املرأة وضم اللقاء 30 شخص من الهيئة االدارية وطاقم العمل املهني، 
لدعم  املرأة   مركز  اخلدمات  ووحدة  طوباس  وجمعية  النجدة  جمعية  في 
ملركز  الطويلة  باخلبرات  ورفده  أريحا  سيدات  جمعية  في  اجلديد  الكادر 
املرأة لإلرشاد القانوني وجمعية النجدة االجتماعية لتنمية املرأة الفلسطينية 
طولكرم وجمعية طوباس اخليرية والتي ابتدأت شراكتهم مع املركز وخبرتهم 

في تقدمي اخلدمات للنساء منذ سنوات.
 وركزت الورشة على التجربة العملية ملركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 
للنساء،  والقانونية  االجتماعية  اخلدمات  تقدمي  في  الشريكة  واملؤسسات 
وأهمية التشبيك والتنسيق مع املؤسسات الرسمية واجملتمعية للمساهمة في 
توفير بيئة داعمة للنساء  وكذلك رفع الوعي اجملتمعي بقضايا العنف والنوع 
العمل  تواجه  التي  التحديات  الى  اللقاء  املشاركات في  االجتماعي، وأشارت 
مع النساء في االرشاد والتوعية ومتثيلهن باحملاكم، وكيف أن القضايا حتتاج 
لصبر ونفس طويل في متابعتها للوصول إلى نتائج تكفل حقوق النساء، ولكن 

يبقى القانون عاجز عن حماية النساء ضحايا العنف وردع املعتدين.
املستفادة  والدروس  التوصيات  من  مجموعة  بتوجيه  الدراسي  اليوم   اختتم 
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من قبل املشاركات قدمن من خاللها خالصة جتاربهن في العمل مع النساء ضحايا 
مع  العمل  أن جتربة  على  وأكدن  املهمشة  املناطق  في  واجملتمعات احمللية  العنف، 
مركز املرأة هي جتربة مهنية نوعية وساهمت في تطوير خبراتهم في العمل على 

مستويات مختلفة داخل مؤسساتهم وتطوير كوادرهم املتخصصة.
خدمات االرشاد القانوني واالجتماعي للنساء املعنفات واملنتهكة حقوقهن

واصل املركز تقدمي اخلدمات للنساء والفتيات املعنفات واملنتهكة حقوقهن، وميكن 
تلخيص أبرز اإلجنازات املتحققة في هذا اجملال مبا يلي:

أوال: اخلدمات املقدمة مباشرة من املركز 
من خالل وحدة اخلدمات ومكاتب املركز في كل من اخلليل، بيت حلم، القدس ورام الله

توجت الى املركز )424( امرأة تتراوح اعمارهن بني 16-55 لطلب اخلدمة القانونية 
امرأة،   184 والقدس(  الله  )رام  الوسط  بني  توزعت  والتي  املباشرة  االجتماعية 
واجلنوب )بيت حلم واخلليل( 240 امرأة. ورفع طاقم محاميات املركز )529( دعوى 
والدعم  والتمكني  القانونية  للمساعدة  احتجن  ممن  واملهمشات  الفقيرات  للنساء 
القانوني في احملاكم، حيث انتهت 229 قضية منهن باحلصول على احكام تتالقى 
وحاجة النساء وتنصفهن بقدر معني او تؤكد بعض حقوقهن، بينما انتهت 55 قضية 
بالتجسير القانوني واملصاحلة والتسوية وفقا لألوضاع االجتماعية والقانونية التي 

36

دورة توعية في القدس



37

مركز المرأة  )2017-1991(
نواصــل المســــيرة

حتكم تلك النساء اصحاب القضايا.
حصلت 21 امرأة من أصل 424 على اخلدمة االجتماعية فقط دون اللجوء الى 
حلول قانونية او قطاع العدالة، وقد متحورت قضاياهن حول العنف اجلسدي 
والنفسي من قبل الزوج واملعاملة السيئة التي تعرضن لها، واملشاكل العائلية 
اجللسات  خالل  من  االجتماعية  اخلدمة  وكانت  والزوجة  الزوج  عائلة  مع 
اليات  وايجاد  حلول  الى  وصوال  والتمكني  التقوية  هدفها  كان  التي  الفردية 
بديلة ملساعدة النساء ملواجهة مشكلهن وحلها بأنسب الطرق وأفضلها، وهناك 
ما يزيد عن 188 قضية للعام 2017 لم تنته حتى االن وهي منظورة باحملاكم.

القراءة االولية لنوعية القضايا االكثر عددا ننجد ان قضايا النفقات مرة اخرى 
هي االكثر عددا حيث بلغت 317 منها 155 قضية  نفقة زوجة و الباقي نفقة 
اطفال و بنات وهذا يقودنا الى ذات النتيجة الراسخة بعدة نظريات ودراسات 
حيث ان العوز و احلاجة وعدم حصولها على مال يسد حاجياتها و اطفالها و 
عدم متكينها اقتصاديا يدفعها الى اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه النفقات 
ولكن  هذا السيناريو الذي فرضه على النساء البيئة احمليطة ابتداء من عقد 
الزواج و الفهم التاريخي األيديولوجي ملوضوع الزواج وحقوق الزوجني و منها 
بأمره  تأمتر  له  مطيعة  تكون  ان  وحقه  الزوجة  على  باإلنفاق  الزوج   واجب 
في  املترسخة  الذكورية  النمط  هذا  بترسيخ  وساعد  عمياء  طاعه  وتطيعه 
املوروث االجتماعي و ذلك مؤكد من ارتفاع نسبة قضايا النفقة اذ انه وبالرغم 
و  القيادي  الدور  و  االنتاج  و  العمل  مضمار  في  فعلي  شريك  املرأة  كون  من 
من النساء من هن املعيل الرئيسي لألسر وبحسب اخر احصائية لإلحصاء 
املتعارف  االطار   يغير  لم  العصري  الواقع  فهذا  ذلك  يؤكد  مبا  الفلسطيني 
املرأة عاملة فعقد  املرأة.  فعند حدوث اخلالف حتى ولو كانت  عليه لوضع 
الزواج يجبرها على اللجوء الى دعوى النفقة وفهمها او تقبلها للواقع املعاش ال 
ميكنها من استخدام وسائل دفاعية اخرى سوى التقليدية منها كما ان االزواج 
يعتمدون على االنفاق بشكل كبير وفي معظم احلاالت كوسيلة للضغط على 
النساء للبقاء حتت طاعتهم وواليتهم التي ورثوها عن اجدادهم، وليس بحسب 
الواقع واملفروض ان يكون باعتبار ان الزوجة والبنت هي امرأة كاملة الوعي 

واالدراك ولديها من االهلية ما ميكنها لتكون ملكة نفسها وصاحبة قرار.
قانون  على  املرتكز  النزاع  و  للشقاق  الطالق  قضايا  في  الفاحصة  القراءة 
فدعاوى  بخصوصه   2012 عام  في  الصادر  التعميم  و  الشخصية  االحوال 
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وما  الزوج  قبل  ما هو مرفوعة من  منها  بلغ عددها 102 دعوى  والشقاق  النزاع 
التعميم  صدور  بعد  الدعاوى  هذه  رفع  نسبة  ارتفعت  وقد  الزوجة  قبل  من  هو 
الذي بدأ تطبيقه من 2012/9/1 ارتفاعا ملحوظا، حيث أن التعميم قد سهل من 
اجراءات الدعوى وأصبح بإمكان الزوج ايضا االستفادة من هذه التسهيالت كما 
افادت جميع احملاميات و اجمعن على ذلك، وهذه نسب متقاربه من حيث توجه 
االزواج لرفع هذه القضايا للتخلص من حقوق الزوجات او التخفيف منها خاصة 
البينة  النساء من حيث احضار  اقوى من فرصة  الدعوى  اثبات  ان فرصته على 

الشخصية و توكيل محام ودفع اتعاب له . 
 أما عن نوع املنطقة التي انحدرت منها املتوجهات ان 44 منهن من مخيم ومن قرية 
88 ومن بلدة 84 اما من مدينة 150 من وخربة 2 وهذا دليل ان طبيعة املنطقة ال 
تؤثر على ازدياد او نقصان العنف او احلرمان من احلقوق وامنا الدور الرئيسي 
للطرفني.  والفكري  الثقافي  املستوى  هو  نقصان  او  زيادة  النسبة  هذه  لتحديد 
ناهيك عن جلوئنا في الفترة االخير ة الى القرار االستئنافي في احدى القضايا 
الشرعية والقاضي باالكتفاء بوجود دعاوى نفقة للزوجة على الزوج إلثبات وجود 
الصادر عن دوائر االرشاد  االر شاد االسري  تقرير  واعتبار  بينهما  ونزاع  شقاق 
االسري التابعة للمحاكم الشرعية جزء من البينة التي ميكن لألطراف االعتماد 

عليها وقد ساعدنا هذا التكتيك في العديد من القضايا.

زيارة املقررة اخلاصة للعنف ضد املرأة الى البيت اآلمن
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ثانيا: اخلدمات املقدمة من خالل املؤسسات القاعدية الشريكة
جمعية سيدات اريحا - 1

امرأة   70 أن  واالجتماعية  القانونية  أريحا اخلدمات  قدمت جمعية سيدات 
االجتماعية  اخلدمات  لهن  قدمت  سيدة   16 منهم  إليها،  احلاجة  أمس  في 
والقانونية؛ وقدمت ارشاد اجتماعي 4 سيدات، وأما اخلدمة القانونية فقط 
فقد مت تقدميها ل 8 سيدات، كذلك مت تقدمي استشارات اجتماعية وقانونية 
ل 42 سيدة، وترافعت أمام احملاكم الشرعية ل 28 حاالت في احملكمة منها مت 

احلصول على 6 قرارات في صالح املرأة والباقي ما زالت جارية.
معظم احلاالت متحورت حول احلرمان من احلقوق من أفراد األسرة أو من 
الزوج خصوصا املهر املؤجلة، والعنف اجلسدي واجلنسي، وحضانة األطفال 
واملشاكل املتعلقة باألسرة مبا في ذلك الطالق واالنفصال والنفقة. اما التوزيع 
اجلغرافي للحاالت التي طلبت اخلدمة على النحو التالي: املدن )37( والقرى 

)17(، ومخيمات الالجئني )16(.
جلسة   )32( االجتماعية  واالخصائية  القانونية  االخصائية  من  كال  نفذت 
كالعوجا، عقبة جبر،  واملناطق اجملاورة  اريحا واالغوار  توعوية في محافظة 
التوعية على  أهم محاور جلسات  وتركزت  أريحا، اجلفتلك.  السلطان،  عني 
وقوانني  املرأة  في حماية  القانون  ودور  املرأة،  بالعنف ضد  املتعلقة  القضايا 
االحوال الشخصية والعقوبات. استهدفت هذه اللقاءات 598 مشاركا معظمهم 
الرئيسية  النتائج  أهم  من  وكانت  املدارس،  وطلبة  والعمال  البيوت  ربات  من 
أكثر معرفة  النساء خالل هذه اجللسات. وأصبحن  الوعي بني  رفع مستوى 
أيضا من حيث  املستفيدات  ارتفع عدد  التوعية  بحقوقهم، والحقا جللسات 

االستشارات، وحتويل القضايا والتواصل الفعال مع املؤسسات اجملتمعية.
جمعية النجدة/ محافظة طولكرم:- 2

القانونية  االخصائيتني  خالل  ومن  االجتماعية  النجدة  جمعية  قامت 
واالجتماعية بتقدمي مختلف اخلدمات واالستشارات القانونية واالجتماعية 
ل )87( امرأة متوجهة لدى اجلمعية، خالل  العام 2016، توزعت اخلدمات 
املقدمة للنساء املتوجهات بني خدمات قانونية اجتماعية مشتركة عدد )20( 
وخدمات اجتماعية عدد )5 (، و)5( خدمات قانونية، واستشارت عدد )57( 
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ما بني )7( استشارات قانونية اجتماعية مشتركة، و)10( استشارات قانونية، 
و)18( استشارة اجتماعية، عدد القضايا املرفوعة في احملاكم )53(، منها مت 
احلصول على قرار محكمة لصالح النساء )37(، كذلك ) 17( حاالت قانونية 

قضائية متت متابعتها أمام دوائر التنفيذ  .
التوزيع اجلغرافي ملواقع سكن النساء املتوجهات لدى اجلمعية واملستفيدات من 
اخلدمات القانونية واالجتماعية املذكورة آنفاً على نحو يقارب )34( متوجهات 
القرى، و )17( متوجهات من اخمليمات، وكان  من املدن، و)36( متوجهة من 
االنتهاك األكثر شيوعاً الذي تعرضت له معظم النساء املتوجهات هو احلرمان 
من النفقة، في حني تراوحت باقي احلاالت ما بني حضانة، طالق، وأخرى، 

ذات عالقة بقضايا الضم، وأخرى ذات عالقة بقضايا املشاهدة.
لقاء   )38( االجتماعية  واالخصائية  القانونية  االخصائية  من  كال  ونفذت   
ذات  النساء  تهم  مواضيع  عدة  فيها  تناولن  طولكرم  محافظة  في  توعوي 
طبيعة قانونية واجتماعية، كقضايا النفقة وقانون األحوال الشخصية والعنف 
الزوج،  اختيار  وآليات  والطالق،  احلماية،  ودليل  املبكر،  والزواج  األسري، 
وإرشاد قبل الزواج، واليات العمل مع النساء املعنفات، واالعتداءات اجلنسية 
النفسي،  للنزاع والشقاق، وعمل متارين لتفريغ العصبية والضغط  والتفريق 
 ( حوالي  اللقاءات  هذه  استهدفت  النساء،  واستغالل  االلكترونية  اجلرائم 
اجلامعات،   و  املدارس  وطلبة  والعامالت  البيوت  ربات  من  مشارك/ة   )696

من مختلف مخيمات وقرى محافظة طولكرم، باإلضافة إلى مدينة طولكرم.
املقدمة  واخلدمات  النساء  بحقوق  الوعي  رفع  اللقاءات  هذه  أهم مخرجات 
منهن  عدد  وحتويل  احلاضرات،  النساء  من  لعدد  استشارات  وتقدمي  لهن، 
لتلقي خدمات قانونية واجتماعية من اجلمعية، وحتويل عدد من النساء إلى 

التمكني االقتصادي.
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فعاليات الثامن من آذار -يوم املرأة العاملي
املرأة  ليوم  السنوية  الذكرى  القاعدية  النسوية  واملؤسسات  املرأة  مركز  احيا 
العاملي في الثامن من آذار من خالل سلسلة فعاليات وانشطة في احملافظات 
اخملتلفة. في محافظة اريحا نظم املركز بالشراكة مع جمعية سيدات اريحا 
اخليرية ورشة عمل حول »التمكني االقتصادي للنساء ودورهن في التنمية ». 
الفلسطينية لإلقراض  فاتن  العمل ومؤسسة  وزارة  فيها ممثلني عن  وشارك 
مشاركا   )40( بحضور  واالهلية  احلكومية  املؤسسات  من  والعديد  والتنمية، 
ومشاركة أكدوا على أهمية متكني النساء اقتصاديا في احملافظة وتشبيكهن 
مع املؤسسات ذات العالقة. جرى التأكيد خالل الورشة أهمية دور اجلمعيات 
عمل  فرص  ايجاد  خالل  من  اقتصاديا  املرأة  متكني  في  النسوية  التعاونية 
وتسويق منتجات اجلمعيات. كما عرضت خطة متكاملة حول برنامج اخلدمات 
بني  بالشراكة  أريحا  محافظة  في  تنفيذها  اخملطط  واالجتماعية  القانونية 
املركز واجلمعية والتي تتركز حول متكني وتطوير قدرات طاقم جمعية سيدات 
اريحا اخملتص ورفدهم بخبرة وجتربة املركز في هذا اجملال، وتوفير الدعم 
واالسناد للجمعية في عقد حلقات وورش التوعية للمجتمع احمللي من خالل 
استحداث برنامج خدمات وعيادة قانونية اجتماعية متخصصة في احملافظة 
تساهم في توسيع نطاق اخلدمات القانونية واالجتماعية املقدمة للنساء في 

املناطق املهمشة.

في مسيرة االحتجاج على قانون الضمان االجتماعي
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الفلسطينية  املرأة  لتنمية  االجتماعية  النجدة  جمعية  نظمت  طولكرم  في 
عبر  للمرأة  االقتصادي  »التمكني  حول  مفتوحاً  لقاًء  املركز  مع  وبالشراكة 
مدينة طولكرم، شارك  التجارية في  الغرفة  قاعة  في  اإلنتاجية«  التعاونيات 
الفاعلة  واملؤسسات  االعتبارية  الشخصيات  من  مشارك   80 من  أكثر  فيه 
القدس  وجامعة  النسائي  العمل  جلان  واحتاد  التجارة  والغرفة  كاحملافظة 
املفتوحة وغيرها من املؤسسات والناشطني.  وجرى خالل اللقاء مناقشة أبرز 
املعيقات التي تواجه املرأة في عملية التمكني االقتصادي استنادا إلى ارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة، وتدني األجور للنساء وانحسار عمل املرأة في مجالي 
الزراعة واخلدمات والصناعات التحويلية، واالشارة إلى الفجوة االقتصادية 
في التنمية بني املرأة والرجل، وحيث يقع اجلزء االكبر من هذه املعيقات على 

االحتالل
الرياديات  النساء  تزويد  أهمها:  التوصيات  من  مبجموعة  الورشة  وخرجت 
صاحبات األفكار بالدعم املالي والفني إليجاد مشاريع متكني مستدامة، بناء 
برامج تدريبية مهنية وإعطاء قروض وبرامج تأمني صحي، وورشات تدريب 
النساء  منتجات  ودعم  التقليدية،  غير  واألفكار  االبتكار  على  تشجع  مختلفة 
للتسويق،  تعاونية  وافتتاح معارض  للمنتوجات  توفير مركز تسويق  من خالل 
ضرورة التفات الوزارات املعنية لدورها في متكني النساء اقتصاديا ودعمهن. 
اما في محافظة طوباس فقد نفذت جمعية طوباس بالشراكة مع املركز سلسلة 
فعاليات مبناسبة الثامن من آذار اهمها انتاج )3( ومضات مرئية بالتعاون مع 
كما  اقتصادية.  في مشاريع  انخرطن  لنساء  ناجحة  توثق قصص  املتطوعني 
 )40( من  أكثر  بها  االقتصادي شارك  التمكني  في  متخصصة  ورشة  عقدت 
ونقاش حول  وتبعها حوار  الومضات  مشاركا ومشاركة عرضت خاللها هذه 
اجلمعية  نظمت  كما  احملافظة.  في  االقتصادي  التمكني  وحتديات  امكانات 
طوباس  محافظة  في  واخمليمات  القرى  في  النسوية  املراكز  مع  بالتعاون 
معرض منتجات نسوية بهدف خلق مساحة تسويقية للنساء لعرض منتجاتهم، 
وقد شارك في االفتتاح العديد من املؤسسات الرسمية كاحملافظة والتنمية 
املؤسسات  من  شخص   200 من  أكثر  املعرض  وزار  والشرطة  االجتماعية 

األهلية والنسوية والناشطات وافراد من اجملتمع احمللي.
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فعاليات أسبوع مناهضة العنف ضد املرأة
في إطار حملة 16 يوم ملناهضة العنف 2016 نظم املركز سلسلة من الفعاليات 
مع عدد من الشركاء واالئتالفات التي يعمل املركز في اطارها. وكذلك احلال 
املرأة  شؤون  كوزارة  النسوية  احلركة  أطراف  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
املنظمات  إطار منتدى  املركز في  الفلسطينية وشارك  للمرأة  العام  واالحتاد 
الفعاليات اخلاصة بهذه  املرأة في  العنف ضد  الفلسطينية ملناهضة  االهلية 
املناسبة وخاصة في املؤمتر الصحفي لإلعالن عن انطالق احلملة، وكذلك 
املواد  من  سلسلة  وبث  انتاج  على  املنتدى  وعمل  النتهائها.  اخلتامي  املؤمتر 
الدعائية واالعالنية طوال فترة احلملة، وكذلك انتاج وبث حلقات تلفزيونية 
الوقاية  وسبل  االلكترونية  اجلرائم  حول  تعريفي  بروشور  انتاج  الى  إضافة 
واحلماية منها. اما بالنسبة للشركاء األساسيني من املؤسسات القاعدية فقد 

عمل املركز على تعزيز شراكته معها من خالل النشاطات التالية:
ومعرض  يدوية  نسوية  صناعات  بازار  بتنظيم  قامت  أريحا  سيدات  جمعية 
ومسرحية حول العنف خالل نشاطات حملة 16 يوم مبشاركة 80 شخص من 
واخملابرات  الوطني  واألمن  كاحملافظة  واألهلية  الرسمية  املؤسسات  ممثلي 
البازار  تضمن  اجملتمعية.  والتنمية  والداخلية  والعمل  ووزارات  والشرطة 
فعاليات عديدة، منها عرض لوحات عن العنف ضد املرأة، ومسرحية قدمها 
عدد من طالب مدرسة جمعية سيدات أريحا اخليرية، ثالث سكتشات قصيرة 
أهم  ومن  املرأة،  العنف ضد  له صلة مبوضوع  يتحدث عن موضوع  منها  كل 
محاورها »احلق في امليراث« و«احلق في التعليم« و«الزواج املبكر« و«احلماية 
من  لعدد  عرض  أيضاً  الفعاليات  وشملت  احلياة«.  في  و«احلق  االلكترونية« 
هذه  عرض  واستمر  املرأة،  ضد  العنف  عن  تتحدث  التي  القصيرة  األفالم 
األفالم طوال اليوم لكي يتسنى لزوار البازار والطالب املدارس مشاهدتها متى 
وأصنافه  اشكاله  تعددت  نسائية  يدوية  منتجات  ومعرض  الفرصة،  سمحت 

ليتيح للنساء مجاال للتسويق والتمكني االقتصادي.
اما جمعية النجدة فعقدت ورشة عمل ختامية في جامعة خضوري في طولكرم 
شارك بها 83 من املؤسسات األهلية والرسمية وطلبة جامعة خضوري،  جاءت 
بعد سلسلة من لقاءات التوعية مبدارس الذكور واالناث في مخيم مور شمس 
ومخيم طولكرم حول االستخدام اخلاطئ لوسائل التواصل االجتماعي وأثره 
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في العنف ضد املرأة، وقد عرضت الورشة نتائج لقاءات التوعية وتوصيات الطلبة 
من  املرأة  له  تتعرض  ما  توضيح  اللقاء  أثناء  املداخالت  وركزت  املدارس،  معلمي 
ابتزاز واستغالل نتيجة االستخدام السلبي ملواقع التواصل االجتماعي، وعدم وجود 
قوانني رادعة ذات عالقة باجلرائم االلكترونية، وان مواقع التواصل االجتماعي هي 
سالح ذو حدين، حيث أن االستخدام السلبي يؤدي إلى عواقب وخيمة من تفكك 
رادعة  القرار في وضع حلول  املؤسسات وصناع  دور  ينبع  أسري وغيره ومن هنا 
للحد من هذه الظاهرة، كما جرى احلديث عن دور الشرطة في حماية املواطنني من 
االستغالل عبر وسائل التواصل االجتماعي. وخرج املشاركون بعدد من التوصيات 
حول  مكثفة  ورش  إعطاء  اإللكترونية،  اجلرائم  قانون  تفعيل  ضرورة  أهمها  كان 
املوضوع واستهداف كافة الفئات العمرية، عقد لقاءات توعية ألولياء األمور حول 
الوعي  زيادة  اإلعالم في  دور  تفعيل  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  السلبية  اآلثار 
لدى الناس للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة توعية املواطنني وتزويدهم 
مزودي  مع  الشراكة  وضرورة  الظاهرة،  من  للحد  االختصاص  أصحاب  بعناوين 
اخلدمات اإللكترونية والتدريب املستمر ألفراد الشرطة للتعامل مع هذه اجلرائم 

بفاعلية وكفاءة.
االسرة  حماية  وحدة  مع  بالتعاون  توعية  لقاءات  سلسلة  نظمت  طوباس  جمعية 
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في الشرطة حول استغالل النساء واالساءة  لهن من خالل االستخدام الغير 
واعي او اخلاطئ لوسائل التواصل االجتماعي، واختتمت هذه اللقاءات بورشة 
والناشطات  والرسمية  االهلية  املؤسسات  من  شخص   61 بها  شارك  عمل 
في  االسرة  حماية  ووحدة  احملافظ  استضافة  خاللها  ومت  اجملتمعيات، 
اجلهات  من  مداخالت  عرض  الورشة  خالل  مت  االوقاف،  ووزارة  الشرطة 
املدعوة وجمعية طوباس ركزت املداخالت على طبيعة القضايا التي وصلت 
زيادة  بني  االوقاف  مداخلة  وربطت  االلكترونية  اجلرائم  ضمن  الشرطة 
ملواقع  واعي  الغير  واالستخدام  طوباس  محافظة  في  الطالق  احصائيات 
هذه  خالل  من  النساء  استغالل  أحيانا  تساهم  وكيف  االجتماعي،  التواصل 
بتوصيات حول  املشاركني  وخرج  اسرية،  وتشكيل مخاطر  البتزازهن  املواقع 
عن  ونتج  واالسرية،  الشبابية  واملراكز  املساجد،  خالل  من  التوعية  ضرورة 
اللقاء تنسيق مع وزارة االوقاف لتدريب أئمة املساجد للحديث حول مشاكل 
مواقع التواصل االجتماعي وطرحه بطريقة حتمي النساء وتساعد في الوقاية 

من االضرار الالحقة لالستخدام اخلاطئ او الغير واعي.

مناهضة العنف 2016 جمعية النجدة
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أقالم
سيبقى ملف جرائم قتل النساء مفتوحاً ما لم... 

بقلم: رميا كتانة نزال
بقي  القضية  ملف  أن  إال  سنوات،  ثالث  الديك«  »سهى  قتل  على  مضى 
لهم والدهم وصمة  مفتوحا على مصراعيه، فاملغدورة أم خلمسة أطفال، حمَّ
سترافقهم في حياتهم. وملا كان احلكم على اجلاني كالذي ارتكب جنحة، قام 
منتدى العنف ضد املرأة بخطوة شجاعة، استئناف القضية باسم احلق العام، 
إلبقاء ملفها مفتوحاً. انطالقاً من قناعة بأن على اجملتمع الفلسطيني أن يرى 

العدالة تأخذ مجراها، وإعادة احلق للنساء اللواتي ُحرمن طوياًل منها. 
سيبقى ملف املغدورة مفتوحاً، ألن اجملرم ُحكم عليه بالسجن ملدة عامني اثنني، 
القتل  القاتل من عقوبة  َف  تََخفَّ العقوبات،  قانون  من  املادة 98  من  مستفيداً 
بواسطة العذر املُِحل، وقبل صدور القرار بقانون رقم )10( لسنة 2014 بأيام، 
الذي قام بتعديل املادة رقم 98 من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960. أيام 
قليلة فصلت بني الغاء العذر اخملفف للعقوبة املنصوص عليه في املادة 98 من 
قانون العقوبات في 31 ايار 2014، وبني احلكم الصادر على القاتل في نيسان 
من نفس العام بسجنه ملدة عامني مستفيداً من املادة ذاتها. بني مفهوم القتل 

اجلنحة ومفهوم القتل كجناية. هذه هي احلكاية. 
النمطية،  الثقافة  س  كرَّ أهميته،  على  التعديل  ألن  مفتوحاً،  سيبقى  امللف 
»الشرف«  مصطلح  مع  بتعامله  مباشرة،  النص  من  الدَسم  سحب  فالتعديل 
في  أعذار  ال  أن  مفادها  ثقافة  زرع  إلى  ع  املشرِّ إرادة  اجتهت  فإْن  املَُضلِّل! 
اإلبقاء  فلماذا  العائلة«،  »شرف  يسمى  ما  خلفية  على  املرتكبة  القتل  قضايا 
دل!  املعَّ النص  بهما في  التذكير  أو  وثقافته،  بالعذر  ترتبط  على مصطلحات 
غضب  بثورة  عليها  أقدم  الذي  اجلرمية  فاعل  اخملفف  العذر  من  »يستفيد 
شديد ناجت عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه اجملني عليه، وال 
يستفيد فاعل اجلرمية من هذا العذر اخملفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي 
الشرف«، اجلملة األخيرة فائضة عن حاجة القانون، تستقصد التباس النص 
في أبعاده الثقافية والتوعوية، وتدّل على أننا كلما تقدمنا خطوة نحو األمام 
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باجتاه العدالة، سيصر البعض على العودة خطوة إلى الوراء، مبا يجعلها كأنها 
لم تكن. 

امللف مفتوح، ألن اجملرم يطالب بتعويض مادي عن أربعة أشهر زيادة عن مدة 
احلكم، قضاها في السجن. قيل قدميا أن امللك فرعون قد فرعن واستكبر، 
ألن استكباره لم يَُرد إلى نحره، فاجلاني لم تطله يد العدالة لقاء جرميته، ألنه 
اعتاد بأنها أحد حقوقه نظراً مللكيته الضحية، ميلك حياتها وموتها، وذلك ألنه 
استفاد من العذر اخملفف للعقوبة رغم انتفاء ثورة الغضب عن فعله، فاملعروف 
أن اجلاني استمر في التحقيق مع زوجته ملدة اسبوع بغرض سحب اعترافاتها، 

قبل أن يقتلها! 
احلكم  ألن  احملاكم،  في  ماثلة  زالت  ما  القضية  ألن  مفتوحاً،  زال  ما  امللف 
بالسجن ملدة عامني على قاتل زوجته؛ يشبه عقوبة من يصدر »شيكات« بال 
رصيد، بل إنها تعكس الفكر الذكوري الذي يوجه عقلية القضاة في احملكمة، 
فشمس القتل ال ميكن أن تغطي غربال قتل سهى عمدا وعن سابق اإلصرار 

والترصد.
التعديل  يقفون ضد  القانونيني واحملامني  بعض  امللف مفتوحاً، ألن   سيبقى 
بدوافع مصلحّية، فالتعديل ال يوفر لهم فرصة كسب القضايا املرفوعة على 

صعيد جرائم قتل النساء وخاصة املرتكبة في إطار األسرة.
بعد، في  اإلرادة  لديهم  تتوفر  لم  القرار  امللف مفتوحا، ألن أصحاب  سيبقى 
لن  التغيير  ألن  االجتماعية،  والسلوكات  األمناط  تغيير  نحو  اجلسر  عبور 
الذي  التغيير  صنع  شأنها  من  تأسيسية  سياسات  اتخاذ  عن  مبعزل  يتحقق 
»سيداو«،  على  املصادقة  عليه  ويؤشر  ومرجعياته،  األساسي  القانون  ينشده 
سياسات وتدخالت ذات صلة باملناهج الدراسية واإلعالم ونشر ثقافة التعدد 

واملساواة.  
سيبقى امللف مفتوحا، طاملا يتم إسباغ القداسة على القانون وهو منها براء، 
وطاملا ال زال البعض يعتبر جرائم قتل النساء ظاهرة صحية، تخدم متاسك 
وحدة  وعلى  األطفال  على  املدمرة  آثارها  حقيقة  رؤية  عن  عوضاً  األسرة، 

األسرة واجملتمع. 
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لن يغلق ملف اجلرائم ضد النساء، قبل إصدار قانون العقوبات الفلسطيني 
اجلديد املنطلق من الواقع نحو النصوص، فال يعقل استمرار االستعانة بقانون 
عقوبات صدر منذ ستة عقود، قانون متقادم ال يتناسب مع العصر، التمسك 

بقانون قد أكل الدهر عليه وشرب. 
لن يغلق ملف قتل النساء وسيبقى يهرِّب اجملرمني من القصاص، دون اإلسراع 
في إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، خالياً من أشكال التمييز ضد 
وإقرار  ممارسته،  على  رادعة  عقوبات  ويفرض  التمييز  م  يجرِّ الذي  املرأة، 

مشروع قانون حماية األسرة من العنف الذي يضمن حتقيق العدالة.
 نشرت املقالة في جريدة األيام على الرابط:

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=11e318aay300095
658y11e318aa
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النساء وانتخابات الهيئات احمللية... خطوة الى 
االمام وخطوات الى الوراء

بقلم: نبيل دويكات
الترشيح  باب  إلغالق  املركزية  االنتخابات  جلنة  حددتها  التي  املهلة  تكد  لم 
التحالفات  حقائق  بدأت  حتى  تنتهي  احمللية  الهيئات  مجالس  النتخابات 
اللثام عن  االمر  وأماط هذا  الظهور.  في  االنتخابية وطبيعتها “وكواليسها« 
العديد من احلقائق التي لم تكن تظهر سابقاً بذات الوضوح، أو تلك التي كان 
يجري تداولها في األحاديث واملناقشات غير الرسمية. ومما ال شك فيه أن 
االنتخابات شكل مفاجأة  التي ترشحت خلوض  القوائم  عن  اإلعالن رسمياً 
في العديد من األحيان، سواء من ناحية طبيعة التحالفات، أسماء املرشحني 
أنفسهم، وطبيعة متثيلهم غير الواضح أو احملدد املعالم، بني الشخصي الفردي 
أهم  فإن  بالتأكيد  لكن  االعتبارات.  من  ذلك  وغير  واحلزبي...  والعشائري 
وأكبر تلك »املفاجئات« هي تلك املرتبطة بتمثيل النساء في القوائم االنتخابية. 
مضمون  على  حصل  ما  تراجع  هناك  بأن  االنطباع  تعطي  األولية  النظرة 
ومحتوى متثيل املرأة في القوائم، إذا ما الحظنا ان عدد القوائم املرشحة التي 
ويكاد  الرابع.  املركز  األول وحتى  كاملركز  النساء مراكز متقدمة  فيها  احتلت 
امليل يتجه نحو “التزام« حرفي بنصوص قانون االنتخابات في هذا اجملال، مع 
ميل الى تبني التفسير الذي يعطي احلد االدنى من حقوق النساء، وفي الغالب 
القائمة، وهو ما سيؤدي  والتاسع من  املركز اخلامس  النساء في  ترتيب  يقع 
حتماً الى التقليل من فرص النساء في الفوز، إذا أخذنا باالعتبار فرصة وعدد 
املقاعد التي ستحرزها كل قائمة انتخابية. أما القضية األخرى التي حظيت 
حتديداً  فهي  األولى  القضية  على  طغت  التي  هي  رمبا  أو  أوسع،  باهتمام 

املتعلقة بالكيفية التي جرى فيها إدراج النساء في بعض القوائم االنتخابية.
خالل األيام املاضية تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي صوراً لعدد 
من القوائم االنتخابية في بعض الهيئات احمللية مت خاللها إدراج النساء فيها 
انسجاماً مع القانون، أي مراعاة التمثيل النسبي وفق نصوص القانون، لكن 
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عوضاً عن تسمية »املرشحة« باسمها الرباعي على القائمة ومتت االستعاضة 
عنه بوضع كلمات أخرى مثل كلمة »اخت« أو كلمة »زوجة ...« وهي تعابير رمبا 
يفهم منها ضمناً إما عدم الرغبة في ذكر اسم املرشحة بحد ذاته، أو أنه لم يتم 
حتديد اسمها بعد، أو أنه مت إدراج اسمها في القائمة االنتخابية ليس بسبب 
الرغبة الواضحة واألكيدة في وجودها فيها كمرشحة، بقدر ما هي محاولة 
لبعض  أو حتقيق و/أو إرضاء  القائمة،  لتشكيل  القانونية  الشروط  الستيفاء 

االعتبارات واجملموعات واجلماعات ذات الوزن االنتخابي.
مراجعة تاريخية سريعة تبني أنه رسمياً وعشية املرحلة الثالثة من انتخابات 
التشريعي  اجمللس  اقر   )2005-2004( لألعوام  احمللية  الهيئات  مجالس 
الفلسطيني عدد من التعديالت على قانون انتخابات مجالس تلك الهيئات. 
وكان موضوع مشاركة النساء في االنتخابات هو أبرز التعديالت الالفتة في 
حينه، وذلك عبر إقرار موضوع »الكوتا« النسوية في القوائم االنتخابية. ورمبا 
احلركة  لنضال  دؤوب  وعمل  جهد  ثمرة  هذا  التشريعي  اجمللس  إقرار  جاء 
النسوية الفلسطينية خصوصاً، ومؤسسات اجملتمع املدني عموماً منذ العام 
1996 والتي هدفت في حينه الى تعزيز مشاركة النساء في احلياة السياسية 
للمجتمع عموماً، وللهيئات احمللية بشكل خاص، انطالقاً من فلسفة ترى أن 
تهميش النساء عن مواقع صنع القرار على كافة املستويات على مدار فترات 
واقع  وأمر  التهميش كحقيقة  تكريس هذا  الى  أدى إجماالً  الزمن  طويلة من 
في الذاكرة اجلماعية للشعوب اجماالً، والى تكريس حقيقة أن النساء نفسها 
غير مؤهلة وغير قادرة على ممارسة دور قيادي، في املستويات اخملتلفة من 
االعتقاد  ومنابع هذا  تغيير جذور  املساهمة في تسريع  القرار. وألجل  صنع 
في الثقافة اجملتمعية فإنه ال بد من إعطاء النساء دفعة الى األمام من خالل 
متييز إيجابي »كوتا« لصالح متثيلهن في مراكز صنع القرار، وهو ما من شأنه 
أن يقلص فجوات اخلبرة والتجربة التي عايشها الذكور وبقيت حصراً عليهم 
على مر الزمان. وهذا بالطبع كان يعطيهم أفضلية اخلبرة والتأهيل في أي 
سباق انتخابي في حال انطالق كل من الذكور واإلناث من نفس نقطة البداية. 
ومن هنا جاءت فكرة الكوتا النسوية في ذلك احلني، رغم انه وجدت وال تزال 

بعض االعتراضات، وبعضها نسوية، على تلك الفكرة.
الحقاً إلقرار اجمللس التشريعي في حينه فقد استكملت املراحل الالحقة من 



51

مركز المرأة  )2017-1991(
نواصــل المســــيرة

من  ادني  كحد   %20 يقارب  مبا  للنساء  متثيل  بتثبيت  االنتخابية  الدورة  تلك 
مجالس الهيئات احمللية، وهذا ما جرى فعال على ارض الواقع، حيث دخلت 
النساء، ورمبا ألول مرة في تاريخ الهيئات احمللية الفلسطينية بأعداد كبيرة 
تلك  من  الرابعة  املرحلة  او  الثالثة  املرحلة  في  املنتخبة، سواء  الى مجالسها 
الدورة االنتخابية. وفي الدورة االنتخابية لألعوام )2012_2013( ارتفعت 
اعداد النساء في مجالس الهيئات احمللية التي جرى انتخاباتها في هذه الدورة 
التي متت هي األخرى على أساس نفس القانون املعدل واملقر في العام 2004. 
ونظرياً فقد متثلت النساء بنسبة ال تقل عن 20 في املائة من مجموعة أعضاء 
مجالس تلك الهيئات. وهذا يعني ان مئات من النساء متثلن في هذه اجملالس، 
ما يزيد عن )700( امرأة وفق تقارير جلنة االنتخابات، على امتداد الوطن، 

باستثناء قطاع غزة حيث لم جترى فيها االنتخابات في حينه.
دائم،  ونقاش  وفحص  تساؤل  محل  النسوية  املشاركة  بقيت  فقد  ذلك  رغم 
وموضوعة باستمرار على طاولة البحث أمام النساء واحلركة النسوية خصوصاً، 
ويتراوح بني وجهة  ومؤسسات اجملتمع املدني عموماً. وبقي اجلدل مستمراً 
نظر ترى أن إقرار »الكوتا« النسوية وتطبيقها فعلياً هو إجناز حقيقي لصالح 
تعزيز دور النساء، ووجهة نظر أخرى ترى أن هذا اإلجناز ما هو إال عبارة إجناز 
شكلي جتميلي، ويحتاج الى الكثير من اجلهد والعمل من أجل حتويله الى فعل 
حقيقي على أرض الواقع. وتكريس منط من العمل اإلداري والتنظيمي لهذه 
اجملالس يتجاوز الصورة النمطية التقليدية لدور املرأة، ويفسح اجملال امامها، 
ويوفر األرضية اجملتمعية املناسبة للمشاركة الفعلية للنساء في عمل اجملالس. 
وبالطبع فانه هناك جتارب وخبرات واسعة ودروس كثيرة، سلبية وإيجابية، 
ميكن مناقشتها عند احلديث عن هذه التجربة. لكن جناح تلك التجربة، نظرياً 
ومعنويا على األقل، وفعلياً في بعض املواقع والتجارب، دفع النساء عموماً الى 
التفكير في توسيع التجربة، وتعميقها واستخالص الدروس والعبر منها في 
سبيل دفعها الى االمام نحو تكريس حقيقي وفعلي لواقع مشاركة النساء في 

حياة مجتمعاتهن احمللية وعلى مستوى صناعة القرار فيها.
الهيئات احمللية  انتخابات مجالس  من  احلالية  املرحلة  انطالق  ومع  هنا  من 
النساء.  مشاركة  تعزيز  فكرة  واسع  نطاق  وعلى  معها،  انطلقت   2016 لعام 
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سلسلة  عبر  نفسها  عن  والتعبير  باالختمار  الفكرة  هذه  بدأت  ما  وسرعان 
وحلقات  والندوات  العمل  ورش  وعبر  النسوية،  وغير  النسوية  الفعاليات  من 
التوعية واملؤمترات...الخ التي متحورت على فكرة رئيسية بعينها وهي توسيع 
يطالب  من  بني  ونقاش  جدل  محل  كان  وهذا  وزيادتها.  النسوية  »الكوتا« 
الواقع  الذكور واالناث تعبيراً عن  بتوسيعها مرة واحدة لتصبح مناصفة بني 
االجتماعي، وبني وجهة نظر كانت ترى ان زيادة النسبة الى 30% مطلب واقعي 
ومنطقي ميكن أن يتم حتقيقه في املدى القريب، خاصة مع وجود طيف واسع 
عن  مختلفة  بصور  عبرت  التي  واملؤسسات  السياسية  والقوى  األحزاب  من 
تأييدها وموافقتها على تبني هذا املطلب ودعم اجلهد الساعي الى حتقيقه 

على مختلف األصعدة.
الصدور.  تخفيه  ما  تكشف  اللسان«  »زالت  ان  الشعبي  التراث  في  يقولون 
القليلة  األيام  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  تداوله  ما  أن  صحيح 
القوائم  بعض  في  النساء  »تسمية«  فيها  جرى  التي  الكيفية  حول  املاضية 
االنتخابية لم يكن رسمياً. أي انه لم يظهر في القوائم الرسمية التي أعلنت 
جلنة االنتخابات على املوافقة على ترشيحها بعد استيفائها متطلبات وشروط 
القانون. اال ان مجرد وجود مثل هذه القوائم، ونشر صور بعضها، ولو بصورة 
غير رسمية امنا يحمل معاني ودالالت عديدة ال ينبغي لها ان متر مرور الكرام 
من دون نقاش أو متحيص. إنها تعبير منطقي، على األقل لدى قطاع محدد من 
اجملتمع، وعن رؤيتهم وفلسفتهم لدور ومشاركة النساء في مراكز صنع القرار، 
بعضها  ورمبا  عموماً،  الوطني  املستوى  وعلى  خاصة،  احمللي  املستوى  على 
يعكس آليات محددة إما للتحايل على نصوص القانون، و/او وسيلة من أجل 
اجتذاب اصوات النساء، و/او استخدام ذلك إلرضاء واسترضاء بعض الفئات 
واجملموعات كالعشائر والعائالت على حساب التمثيل احلقيقي للنساء. ورمبا 

تكون األمور غير ذلك.
متابعة ردود الفعل اخملتلفة التي صدرت خالل األيام املاضية تعليقاً على هذا 
التطور يشير الى أن هناك ما يشبه املفاجأة وصلت حد الصدمة لدى جهات 
مختلفة وفي مقدمتها أطراف احلركة النسوية واجملتمع املدني. وجاءت هذه 
الصدمة ليس فقط نتيجة لهذا التغيير »املعاكس« للطموحات والتوقعات، وإمنا 
كونه جاء ليضفي غيمة من الضباب والتشويش على جهد وعمل ونضاالت ما 
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الكثير من اجلهد والطاقة من اجل  يزيد عن عشرين عاماً، استثمر خاللها 
تسجيل وتكريس هذه اإلجنازات. كما انه يشوش من جهة ثانية كل اخلطط 
والبرامج التي بنيت على أساسها من اجل التقدم الى االمام. ومن ناحية ثالثة 
فإن حدة املفاجأة تزداد أكثر خاصة في هذا الوقت الذي صادقت فيه دولة 
بحقوق  املرتبطة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  من  سلسلة  على  للتو  فلسطني 
املرأة.  ضد  العنف  اشكال  كافة  مناهضة  اتفاقية  مقدمتها  وفي  االنسان، 
ورمبا يكون كل ذلك في املدى القريب محل جدل ونقاش ومدخل للكثير من 
التساؤالت واالسئلة التي ستوضع أمام القوى واألحزاب واملؤسسات الرسمية 

حول حقيقة التوقيع على املعاهدات والتعهدات ومواثيق الشرف... وغيرها.
أيا كانت األسباب واملسببات لظهور مثل هذه األفكار، أو القوائم املرشحة وأياً 
كانت محدوديتها، أو حتى عدم قانونيتها فإن مثل هذا االمر ال ينبغي أن مير 
دون نقاش أو متحيص، وخاصة إذا أخذنا سلسلة من املؤشرات ذات املغزى 
موضوع  في  التراجع  من  نوع  الى  بعضها  يشير  والتي  اجملتمعية  ثقافتنا  في 
مشاركة النساء. ومن ناحية ثانية بالنظر الى العالم احمليط بنا ومدى التراجع 
الهائل احلاصل فعلياً على النظر للمرأة ومكانتها في اجملتمع، وانعكاسات ذلك 
وتداعياته على مجتمعنا وثقافته. ومن الناحية الثالثة طبيعة النظام السياسي 
تقع  عديدة  العتبارات  والتبدل  للتغير  والقابلة  املتحركة  وبنيته  حالياً  القائم 
النساء في أسفل سلم أولوياته واهتماماته. ورمبا هذا ينبغي أن يضيء عالمة 
قانون  كتعديل  فعاًل  حتققت  التي  اإلجنازات«  »بعض  حتى  أنه  من  للتحذير 
االنتخابات قد تكون هي األخرى في مهب الريح. وهكذا يتحول واقع احلال 
من وضع ميكن فيه التقدم الى االمام خطوة تلو األخرى ليصبح ويتحول الى 

التقدم خطوة واحدة الى االمام يتبعها خطوات عديدة الى الوراء. 
نشرت املقالة في عدد من املواقع االلكترونية، بعض الروابط:

http://www.wattan.tv/news/185772.html

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=29628



54

التدخل األسري
بقلم: األخصائية االجتماعية رانية صالح الدين 
تشكل ظاهرة العنف األُسري ظاهرة مجتمعية خطيرة في مجتمعنا الفلسطيني 
عامة وعلى املرأة بشكل خاص فهي حتد من فرص تطور وتقدم اجملتمعات 
جتاه قضايا التنمية خاصة املتعلقة بحقوق اإلنسان وقضايا الفقر والبطالة، 
إلى جانب ما تلحقه من أذى على املستوى النفسي واالجتماعي وغيره للمرأة.

منوه  لتوقف  بالطبع  سيؤدي  اجملتمع  ثقافة  من  جزءاً  يصبح  عندما  فالعنف 
تطويره  على  تعمل  التي  واحملبة  والوالء،  التسامح،  ثقافة  بعكس  وازدهاره 
ومنائه، والتي ال ميكن حتقيقها من غير إيجاد مساحة من التفاهم والشراكة 
داخل األسرة وبني الزوجني، ومن هذا املنطلق يسعى مركز املرأة منذ بداياته 
إلى تعزيز مفاهيم الشراكة والتفاهم ودعمها في العالقة الزوجية ألنها جزء 

أساسي من عملية إجناح العالقة الزوجية وصمام األمان داخل األسرة.
لإلرشاد  املرأة  مركز  ينتهجه  والذي  األسري  التدخل  مفهوم  يشكل  حيث 
من  شكل  األزواج  مع  اخلدمات  قسم  في  عمله  في  واالجتماعي  القانوني 
أشكال التدخل بينهم حلل النزاع بني الزوجني من جهة، ووقف العنف والظلم 
الواقع على املرأة من جهة أخرى مبا يضمن لها العيش بكرامة منطلقني من 
افتراض أن أحد وظائف األسرة توفير احلماية لكافة أفرادها وال سيما املرأة 
في ظل محدودية مصادر احلماية اخلارجية التي تعيق حتقيقها أبعاد قانونية 

واجتماعية وسياسية حتتاج للكثير لسنا بصدد احلديد عنها بهذا اجملال.
التي  السلوكية املكتسبة  العنف األسري أحد األمناط  أن   املرأة  يدرك مركز 
انتشارا  األكثر  الشكل  وهو  االجتماعية،  تنشئته  أطوار  خالل  الفرد  يتعلمها 
من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي وأحد صور السلوك العدواني 
الذي ينتج عن وجود عالقات قوة غير متكافئة في داخل األسرة من حتديد 
وفقاً  األسرة  أفراد  من  فرد  كل  مكانة  وحتديد  والرجل  املرأة  من  كل  ألدوار 
داخل  وفي  باجملتمع،  السائد  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  عليه  ملا ميليه 
تقسيم  إطار  في  متكافئة  غير  وجود عالقات  نتاج  يحدث  بالتحديد  األسرة 
العمل بني املرأة والرجل داخل اآلسرة وما يترتب عليه من حتديد ملكانة كل 
إال   ، السائد  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  ملا ميليه  وفقا  األسرة  فرد في 
جانب انه منط سلوكي يستخدم لكسب أو احلفاظ على السلطة والسيطرة من 
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قبل شريك احلياة أو احد أفراد األسرة ويشمل سلوكيات التخويف والترهيب 
واحلرمان والتهديد واألذى اجلسدي والنفسي واجلنسي وسلوكيات حتط من 
كرامة ومكانة املرأة والفتاة وغالبا ما يقوم به الزوج، االبن، االب، األخ حيث يتمتع 
الرجل في اجملتمعات األبوية مبكانة وسلطة األمر الذي يعزز فرض نفوذه من 
خالل استخدام العنف ضد املرأة والفتاة على اعتبار أنهن جزء من ممتلكاته له 

احلق التصرف بها كيفما يشاء.
 وفي السياق العملي في وحدة اخلدمات والعمل مع قضايا اخلالفات األسرية 
على مدار عام 2016 كان من املالحظ أن هناك دور كبير لألهل في هذه املشاكل 
وتدخل األسرة شكل أحد القضايا الهامة التي يتم طرحها من قبل املرأة التي 
بني  العالقة  تدهور  في  كبير  دور  لهم  أن  ترى  والتي  املساعدة  لطلب  تتوجه 

الزوجني وميكن تلخيص هذه األسباب على النحو التالي:
اقتصادية . 1 تبعية  وهناك  النووية  للعائلة  اقتصادية  استقاللية  وجود  عدم 

ضغوطات  أو  العائلة  داخل  املالية  الشراكة  بسبب  تكون  والتي  كبيرة، 
اجتماعية تفرض على الزوج مشاركة ما ميلك مع العائلة املمتدة.

االحتكاك . 2 من  نوع  تخلق  التي  األسباب  أهم  أحد  السكن  يشكل  السكن 
والضغوطات على العائلة والتي قد تصل حلد مشاركة في استخدام املرافق 

الصحية من مطبخ وحمام، وبالتالي يصبح تأجيج أي مشكلة قائم.
النظرة إلى الزوجة من قبل أهل الزوج والزوج بان مهامها ال تتعدى محيط . 3

بيتها بل يجب أن تقدم الوالء للعائلة املمتدة وان تهتم أيضا بشؤونهم احلياتية 
من اهتمام ورعاية لهم تتمثل في املساعدة بل حتمل مسؤولية بيت العائلة 
املمتدة وغيره من القضايا الذي يشكل ضغط على الزوجة ومسؤوليات على 
عاتقها، مما يجعل اخلالف أيضا قائم باي حلظة تقصر بها الزوجة بهذا 

املوضوع.
التدخل املستمر من قبل العائلة املمتدة بشؤون األسرة حيث تشعر العائلة . 4

األمر  القرارات عنهم،  واتخاذ  األسرة  وإدارة شؤون  التدخل  بأحقيتها في 
الذي يؤثر على استقاللية األسرة من جهة واستمرار تبعيتها من جهة اخرى.

ولألسف تشكل تدخل األسرة املمتدة عبئ كبير في عملية التدخل بني األزواج 
حيث ننجح في بعض القضايا بتقليص الفجوة والتدخل لصالح األسرة واألطفال 
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وفي بعض األحيان يكون اخلالف محتدم مينع أي طرف من التنازل وبالتالي 
يكون الطالق.

وضمن   ،2016 عام  بداية  املرأة  مركز  إلى  توجهت  التي  )س(  حالة  ومثال 
إجراءات املركز يتم الفحص معها حول أسباب اخلالف وتوقعات املتوجه من 
املركز ، حيث كانت ترى املتوجهة إن احلل هو الطالق بسبب ما وصلت له األمور 
من صعوبة وخاصة مع والد الزوج الذي تعرض للمتوجهة وضربها، وبالفحص 
حول العالقة الزوجية وطبيعة اخلالف بني الزوجني تبني أن اخلالف احلقيقي 
ال يكمن بشخصية الزوجني أو خلل في العالقة الزوجية بل هي قضايا خارجية 
ومسقطة على العائلة أسبابها العائلة املمتدة وخالفاتها ، والتي على ضوئها مت 
وضع الزوج بخيار الطالق وكأنه رد اعتبار لألهل على حساب أسرته وأوالده 
مت  األمر  وإدراك  االجتماعية  األخصائية  من  املوقف  تقدير  وبعد   ، وزوجته 
الوساطة  وإمكانية  االجتماعي  البعد  فحص  حلني  القانوني  التدخل  توقيف 
بني الزوجني والتي على ضوئها مت االتصال مع الزوج والعمل معه، حيث أبدى 
استعداد وتشخيص حقيقي للمشكلة بأنها واقعة على األسرة الصغيرة ، وبعد 
البعد  وتنحي  الزوجني  العمل مع  املشكلة مت  أفاق حلل  إمكانية وجود  تلمس 
القانوني كفرصة إلنقاذ العائلة ، والتي على ضوء هذا التدخل قرر الزوجني 

العودة إلى بعضهما البعض وحل اخلالف مع األسرة املمتدة .
ان النجاح بهذه القضية ال يعني جناح بأخرى فهناك قضايا لألسف لم يكن 
هناك تعاون من الزوج وربط قضيته وزوجته وعائلة الصغيرة برضي وقبول 

العائلة املمتدة األمر الذي أوصل األسرة إلى طريق مسدود.
وبالتالي ال زال هناك احلاجة للعمل الكثير على توعية الزوجني ما قبل الزواج 
ملفاهيم الزواج ما لها وما عليها، والكيفية التي يستطيع كالهما احلفاظ على 
املوقف  تأجيج  شانها  من  التي  التدخالت  عن  بعيد  اخلالفات  وحل  األسرة 

وتكون على حساب أسرتهم.
من جهة اخرى هناك ضعف وحاجة ملؤسسات أكثر اختصاص في العمل مع 
الزوجني في اليات حل املشكالت االسرية وكيفية احلفاظ على االسرة، التي 
تعتبر بدايات مركز املرأة بهذا اجملال غير كافية لوحدها إليجاد إطار اوسع 

يساعد االسر في نزاعاتها.
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االستغالل اجلنسي على النساء واالطفال في 
القانون

بقلم: احملامية منال قليبو
في  تنازع  من  القدس  منطقة  تعانيه  التي  القانوني  الواقع  متاما  نعي  كلنا 
القوانني، والذي يقف كعقبة أمام سكانها، ال يعرفون أي قانون وأي محكمة 
الشرعية  حقوقهم  لتحصيل  وقضائيا  قانونيا  أمامها  للمثول  لهم  أفضل 
واملدنية. فهم »تائهون« هل يتوجهون للمحكمة الشرعية اإلسرائيلية؟ أم الى 
محكمة شؤون العائلة واحملاكم املدنية )الصلح، املركزية، احملكمة العليا(؟ أم 
الى محكمة شارع صالح الدين؟، أم الى احملاكم في الضفة الغربية؟ ويختلف 
االمر إذا كان األطراف من القدس )قدس-قدس(، أو إذا كان أحد األطراف 

من حملة الهوية اخلضراء )قدس-ضفة، ضفة-قدس(.

االعتداءات اجلنسية
أشكال  من  شكل  هي  خارجها  أو  االسرة  داخل  سواء  اجلنسية  االعتداءات 
الرغبة  بسبب  فقط  وليس  التسلط  أساس  على  قائمة  وجرمية  العنف، 
العمرية  الفئات  اجلنسية، واجلرمية هذه حتدث في كل اجملتمعات وفي كل 
وأيضا في االماكن املغلقة واملفتوحة، وفي النهار والليل بعكس االعتقاد السائد 

انها حتدث في االماكن املغلقة وفي الليل فقط.
من يتعرض لالعتداءات اجلنسية؟

الى  بالغالب  واالناث  الذكور  من  واالطفال  القاصرات  الفتيات  تتعرض 
فئات  بأن  الدراسات  أظهرت  البالغات.  النساء  وأيضا  اجلنسية  االعتداءات 
أكثر من غيرها لالعتداءات اجلنسية حيث  النساء تكون معرضة  معينة من 
يرى املعتدي أن هذه الفئة سهلة وميكن السيطرة عليها وتفتقر الى احلماية 

من اجملتمع و منها:
1-التي تعيش في أسرة مفككة.

2-الفتيات ذوات االعاقة.
3-املشردات والاّلجئات بسبب احلروب والكوارث.
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تعريف االعتداء اجلنسي على االطفال 
 هو عبارة عن استغالل الطفل من قبل شخص بالغ أو راشد او أكبر سنا من 
الطفل بطرق تتمثل مبالطفة األعضاء اجلنسية أو مضايقة جنسية أو عرض 
صور وأفالم ألنشطة جنسية  حترش، اغتصاب أو محاولة اغتصاب أو هتك 

عرض .
على  جنسي  اعتداء  حالة  كل  اجلسدي  العنف  يصاحب  ان  بالضرورة  ليس 
األطفال و بالذات ألن الضرر اجلسدي على جسد الطفل قد يلفت النظر و 

يؤدي الى كشف حقيقة االعتداء
االعتداء اجلنسي داخل اطار العائلة ) سفاح القربى(

سفاح القربى جرمية جنسية تقع بني طرفني جتمعهما صلة قرابة.
هو اعتداء و استغالل جنسي للطفل يقوم به فرد من أفراد األسرة )أب أو أم 
أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو ابن عم أو زوج أم أو أي شخص 

قريب أو يعيش ضمن اطار العائلة (.
يحدث االعتداء اجلنسي ضمن جو من االهتمام الذي يقوم به البالغ )املعتدي( 
نحو الطفل ، و قد تكون هناك عالقة وطيدة تربط بني البالغ والطفل.فالبالغ 
لهذه  الطفل  ينظر  لذلك  و  احتياجاتها  تلبية  و  بالضحية  باالهتمام  يقوم 

الشخصية كسلطة عليه اطاعتها و الثقة بها.
و  مالطفة  و  عناق  قبالت  مثل  متعددة  بتصرفات  الطفل  املعتدي  يستدرج 
في  املقبولة  التصرفات  اطار  أنها خارجة عن  على  تظهر  ال  التي  و  احتضان 
العالقة بني األهل و الطفل و بعد مرور الزمن تتطور لتصبح مالمسات أعضاء 
اجلسم السفلي و األعضاء اجلنسية و تؤدي بالنهاية الى عالقة جنسية كاملة .

يفعل أي  لم  كأنه  و  يكن  لم  و كأن شيئا  املعتدي  تنفيذ االعتداء يتصرف  بعد 
جرمية للطفل .

االستغالل اجلنسي  في القانون االسرائيلي و قانون العقوبات االردني املطبق 
في الضفة الغربية
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وفق القانون االسرائيلي:
استغالل  جرائم  على  مشددة  عقوبات  يفرض  اإلسرائيلي  العقوبات  قانون 

األطفال حتت سن 16 سنة جنسياً تصل إلى السجن ملدة 20 سنة.
استغالل  جرائم  على  مشددة  عقوبات  يفرض  اإلسرائيلي  العقوبات  قانون 
مدة  احلبس  إلى  تصل  بالرضا  متت  إذا  جنسياً  سنة   16 سن  فوق  األطفال 

خمس سنوات.
قانون منع التحرش اجلنسي 

هو قانون أقره الكنيست االسرائيلي في دورته الرابعة عشرة من العام 1998. 
وعرف القانون أشكال التحرش اجلنسي مبا يلي: ابتزاز باللجوء إلى استعمال 
العنف بحيث أن املطلوب من املَُعّنف القيام به يحمل صفة جنسية، وتوجهات 
االستجابة  إليه  املوجه  رفض/ت  جنسية  واشارات  توجهات  حتمل  متكررة 

إليها، وأعمال مشينة كما أوضحها قانون العقوبات االسرائيلي،
بشكل  رغبته  عدم  أظهر  الذي  للشخص  املتكررة  اجلنسية  العروض  تقدمي 

واضح بهذه العروض.
التعليم،  في   ( السلطوي  االستغالل  العروض من خالل  وعندما حتدث هذه 
العمل، وفي إطار عالج طبي أو نفسي( أو لقاصر حتت جيل 15 عام،  تعتبر 

حترشاً جنسياً حتى لو لم يبد الشخص ممانعة لهذه العروض.
طرق التعامل مع التحرش اجلنسي:

التحرش  حول  بالشكوى  يتقدم  أن  املتضرر/ة  يستطيع  االولى:  الطريقة 
اجلنسي او التنكيل للشرطة، حيث أن اإلجراء اجلنائي يكون بإشراف وتوجيه 

الشرطة والنيابة العامة.
مثل هذا اإلجراء ميكن أن يؤدي إلى حكم بالبراءة او اإلدانة 

اإلدانة تنتهي بإحدى العقوبتني: 
الغرامة املالية 	 
السجن	 
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الطريقة الثانية: اخملالفات املدنية وبحسب هذه الطريقة ميكن تقدمي دعوى 
للتعويض من خالل قانون األضرار املدنية.

)يحق للُمتحرش به/ا ان يختار اي من الطرق - اختيار طريق معينة ال يلغي 
فرصة إختيار طرق أخرى(

قانون منع العنف في العائلة- 1991 

هو مينح احلماية لشخص ُمعنف جسدياً او نفسياً من قبل احد افراد عائلته. 
يَُمكن هذا القانون إستصدار »أمر احلماية« له وألفراد عائلته.

في  املعتدي  ضد  احلماية  أمر  إصدار  احملكمة  تستطيع  القانون  مبوجب 
احلاالت التالية: 

أو إحتجاز بشكل مخالف . 1 أو جنسية,  في حال حدوث إصابة جسمانية 
للقانون.

في حال وجود تصرفات تعطي أساساً معقوالً إلعتقاد بأن وجود املعتدي . 2
أنه من  أو  ملموساً  العائلة يشكل خطراً جسدياً  آخر في  من فرد  قريباً 

املمكن أن يؤدي إلى تنفيذ مخالفة جنسية.
في حال التنكيل بفرد من أفراد العائلة تنكيال نفسيا متواصاًل أو تصرفاته . 3

بشكل ال يسمح للضحية بإدارة حياته بشكل معقول وصحيح.
وفق القانون االردني املطبق في الضفة الغربية:

في 	  عديدة  قانونية  إشكاليات  من  تعاني  النساء  ضد  العنف  جرائم 
مالحقتها من النيابة العامة وأغلبها يتوقف على تقدمي شكاوى وتقارير 

طبية من املتضرر.
اجلنسي 	  التحرش  جلرائم  تعريفاً  يقدم  لم  الساري  العقوبات  قانون 

وجترمياً حلاالته وصوره اخملتلفة.
قانون العقوبات الساري ينص على وقف املالحقة اجلزائية والعقاب ضد 	 

من ارتكب جرمية االغتصاب في حال قيامه بالزواج من الضحية.
ال توجد محاكم خاصة للتعامل مع حاالت العنف ضد النساء في النظام 	 

القضائي الفلسطيني.
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قانون العقوبات الساري ال يوفر للمرأة الفلسطينية )األمن اإلنساني( إذا 	 
جلأت إليه أمام القضاء.

الثقافة اجملتمعية السائدة والنظام العشائري عقبات رئيسية أمام حقوق 	 
النساء وحماية أمنهن وجلوئهن إلى القبول بسياسة الصمت واالستمرار 

في دائرة العنف.
جنحوية 	  عقوبة  يفرض   1960 لسنة   16 رقم  االردني  العقوبات  قانون 

بسيطة على جرمية السفاح بني األقارب هي احلبس من سنتني إلى ثالث 
سنوات إذا متت برضاء الطرفني البالغني 18 سنة.

حتى 	  قريب  من  خطية  شكوى  تقدمي  يشترط  الساري  العقوبات  قانون 
الدرجة الرابعة إلمكانية مالحقة من ارتكب جرمية السفاح جزائياً.

قانون العقوبات الساري ال يستثني جرائم السفاح من السلطة التقديرية 	 
للقاضي، وإذا استخدمها، ميكن أن تنزل العقوبة إلى احلبس ملدة أسبوع 

أو االكتفاء بالغرامة.
إذا وقعت جرمية السفاح على أنثى أمتت 15سنة ولم تتم 18 سنة تشدد 	 

العقوبة وتصبح األشغال الشاقة من ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة، 
وتعد جرمية اغتصاب.

إذا وقعت جرمية السفاح على أنثى لم تتم 12 سنة تشدد العقوبة وتصبح 	 
األشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، وتعد جرمية 

اغتصاب.
العقوبات املشددة في جرمية سفاح القربى ال تشمل اإلخوة أو األعمام أو 	 

األخوال بسبب عدم النص عليهم في قانون العقوبات الساري.



62

بعض احلقائق عن االعتداءات اجلنسية على االطفال

جنسي  العتداء  تعرضت  نساء   3 كل  بني  من   1 فان  االحصائيات  وبحسب 
في حياتها، مع التوضيح أن االعتداء يحصل في كل مكان حيث أن كل امرأة 
معرضة الن يتم االعتداء عليها واملعتدي هو اي شخص، و يجب الغاء الفكرة 
السائدة واخلاطئة التي تنص على ان املعتدي شخص غريب ومريض نفسيا 
انسان  يكون  ان  وميكن  استاذ  او  اخ  او  اب  يكون  ان  ميكن  املعتدي  ان  حيث 

طبيعي متعلم.

نسبة قضايا  االعتداءات اجلنسية  التي تصل الى القضاء الفلسطيني قليلة 
جدا الن كثير من الضحايا ال جتد من يقف إلى جانبها وال يصدقها من داخل 
العائلة، موضحة انه عندما يتم فضح األمر داخل العائلة بان يصل االمر حلد 
ان الفتاة ميكن انها حامل من النادر الوصول للقضاء فيتم قتل الفتاة بالغالب 
ويعتقدون بذلك انهم قتلوها على خلفية شرف العائلة، وفي حال وصلت اي 

قضية من هذا النوع للقضاء وهي قليلة يتم التعامل معها بسرية تامة.

55% من املعتدين ينكرون انهم اعتدوا جنسيا على طفل دون التاسعة من عمره.

45%من املعتدين ينكرون فعلتهم اذا كان سن الطفل اكبر من التاسعة.

75%من حاالت االعتداء اجلنسي على االطفال يكون املعتدي شخص معروف 
للطفل من اصدقاء أو اقرباء العائلة أو افراد من األسرة داخل البيت الواحد 

أو من اجليران .

25% من املعتدين هم غير متزوجني و اكثر االعتداءات اجلنسية على االطفال 
مخطط لها من حيث املكان و استهداف الضحية.

97%من املعتدين هم من الرجال.
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اخلالصة

ال توفر االنظمة والقوانني حماية كافية للضحايا والشهود واألطفال  حيث 	 
ان معظم ضحايا االعتداءات اجلنسية هم من النساء واالطفال لكونهم 

مستضعفني.
غالبا ما يتم السكوت على االعتداءات اجلنسية في اطار االسرة واعتباره 	 

شانا خاصا بأفرادها وال دخل لآلخرين به. 
متتنع النساء املعتدى عليهن جنسيا من التوجه للقضاء خوفا على انفسهن 	 

من العائلة ، وكذلك خوفا من احلاق العار بالعائلة نفسها .
تدني الوضع القانوني للنساء واالطفال وانعدام االهلية القانونية يزيد من 	 

فرص حدوث االعتداءات.
يضمن 	  باجتاه  وتعديلها  القائمة  التشريعات  في  النظر  اعادة  املطلوب 

احلقوق املتساوية للنساء مع الرجال.
يتاثر 	  وبهذا  اجلنسية  االعتداءات  فهم  يساء  اخلاطئة  االفكار  بسبب 

االساءات  ملثل هذه  يتعرضن  الالتي  النساء  مع  وتعاملنا  موقفنا جتاهها 
واألتي كثيرا ما يلمن وقت حدوثها.

االعتداء اجلنسي حالة عنف، وقد تأخذ شكل اللفظ أو النظرة أو فرض 	 
العالقة اجلنسية.

الواضحة 	  للحدود  واجتياز  وإهانة وحتقير  إذالل  فيه  اجلنسي  االعتداء 
للجسد وحرمته.

االعتداء اجلنسي ليس تعبيرا عن مشاعر عاطفة ومودة ، وإمنا سلوك 	 
يعبر عن احتقار النساء والتقليل من شانهن.

وينتهك حقوقهن ويضرب 	  للنساء ميس سالمتهن  االعتداء سلوك مهني 
في الصميم مبدأ كرامة االنسان وحرمة 
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خاطرة

بقلم: عفاف احلج علي

َجلسُت في ُغرفتي ألحتسي قهوتي ِبهدوْء
وبخاٌر تَصاعَد ِمنها ُمبدداً َصمَت األجواْء 

وأتكاُت على ِمرفقي وُعيوني تراقْب السماْء
ولوٌن ُمسربٌل بالرمادي فجأة زحَف وجاْء

وملعاٌن ْقد اخترق املكاَن وأضاْء
وهزيُم رعٍد أتبعُه ِبقوٍة وإباْء 

وزمجرةُ ريٍح تهدُر في االنحاْء

واالشجاُر تتمايُل ُصعوداً وهبوطاً
لكْن دوَن إنحناْء

والورُق امللوُن يتساقُط على سطِح األرض بكبرياْء
وردحاً قد تلتحُف أياُم الشتاِء بالهدوِء والسكوْن

ليستعذَب القلُب الذكرى ِبحننٍي يُغالبُه األننْي
شوقاً الى من َهاجروا َوفارقوا املكاْن

ليكوَن من بَعدهم لِلظلمِة ُمستقراً وعنواْن
وفجأًة ابرَق خاطٌر والْح

فسمفونيُة احلياِة ما زالْت تَعزُف بال إنقطاْع
لتطرَق وَجه نافذتَك بَرٍقة .....َهامسٍة

تفاؤلوا وأبتسموا  فالغُد كاملطِر ال  يزاُل
يَحمُل في طياتِه االمَل  والرجاء
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 املرأة واإلعالم

الصورة النمطية للمرأة في االعالم

رصد تغطية االنتهاكات حلقوق املرأة الفلسطينية لألعوام )2013-2014( في 
االعالم احمللي )الصحف اليومية ومواقع الكترونية(

املركز يصدر تقرير بعنوان »اطاللة حول الصورة النمطية للمرأة في االعالم«. 
من  االعالم  في  املرأة  وتوثيق صورة  رصد  نتائج  الى عرض  التقرير  وهدف 
خالل عرض نتائج الرصد والتوثيق لنموذج هذه الصورة كما تظهر في وسائل 
من  انطالقا  الرصد  نتائج  حول  املالحظات  وضع  وكذلك  املذكورة،  االعالم 
منظور النوع االجتماعي. كما تهدف الورقة الى اخلروج باقتراحات وتوصيات 
وسائل  في  للمرأة  النمطية  الصورة  علمي حول  نقاش  اثارة  في  تسهم  عامة 
العمل  وسبل  وآليات  الصورة  هذه  وتوثيق  لرصد  علمي  إطار  وبناء  االعالم، 
من اجل تغييرها ومحاربة املفاهيم التي تقف عائقا امام تطور ومتكني املرأة.

وتوثيقه  برصده  املركز  قام  الذي  االعالمي  الرصد  تقرير  الى  واستند 
واملواقع  اليومية  )الصحف  احمللي  لإلعالم   )2014-2013( االعوام  عن 
واحلقائق،  املعلومات  الى  يستند  علمي  نقاش  تعزيز  بهدف  االلكترونية(، 
املرأة في  التعامل مع صورة  في  الوطني  املستوى  إطار على  بناء  في  ويسهم 
وسائل االعالم، وبحث سبل وآليات تعديل هذه الصورة ومبا يتالءم مع مفاهيم 

العدالة واملساواة استنادا الى املعايير الدولية حلقوق االنسان.
لالطالع على التقرير من خالل الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=525
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بيانات ومؤمترات صحفية
جرمية قتل جديدة تضاف الى مسلسل جرائم قتل النساء-شباط 2016

الذي  النساء  قتل  مسلسل  الى  تضاف  جديدة  جرمية  عن  أيام  عدة  قبل  االنباء  طالعتنا 
تتواصل حلقاته حتى اآلن. وكشفت االيام املاضية الكثير من التفاصيل حول مقتل احدى 
الفتيات في ظروف غاية في الوحشية التي يعجز العقل البشري حتى عن تصورها، وامللفت 
العامني من االعالن عن  يقارب  ما  بعد  الفتاة جاء  الكشف عن مالبسات مقتل  ان  أيضا 

اختفائها، حيث بقيت ظروف ومالبسات االختفاء غير معروفة طوال تلك الفترة. 
لالطالع على كامل البيان على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=482

التمكني االقتصادي طريقنا نحو تعزيز املساواة وحماية حقوق النساء-آذار 2016
اجمع  العالم  ونساء  فلسطني  لنساء  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  يتقدم 
بأجمل التهاني والتبريكات مبناسبة حلول يوم الثامن من آذار، يوم املرأة العاملي، آملني ان 
يعاد هذا اليوم في العام القادم وقد حتققت اماني النساء في التحرر من التمييز والعنف 
بناء وطن  في  واملتساوية  الفاعلة  املشاركة  في  الطبيعية  مكانتهن  تقلد  وفي  واالضطهاد، 
حر، مستقل ودميقراطي، تُحترم فيه حقوق االنسان، وتُصان فيه حقوق وكرامة مواطناته 

ومواطنيه دون اي شكل من اشكال التمييز.
لالطالع على كامل البيان على الرابط:

http://www.alwatanvoice.com/arabic/
news/2016/03/09/882362.html

بيان صحافي صادر عن: 
املؤمتر الصحفي اخلاص باختتام مشروع تعزيز وصول النساء الى حقوقهن اإلرثية-آذار 

2016
يأتي مؤمترنا هذا اليوم في ذات الوقت الذي يحتفل فيه العالم اجمع مبناسبة الثامن من 
والسياسية  املدنية  كافة احلقوق  للتأكيد على  العاملي. وهو مناسبة هامة  املرأة  يوم  آذار، 
املواثيق واملعاهدات  التي كفتلها سلسلة متكاملة من  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الدولية للنساء في مختلف مجاالت احلياة. يأتي مؤمترنا »املرأة وامليراث« في هذا اليوم 
املعاهدات  كفلته  مثلما  السماوية  الشرائع  كفلته  وقانوني  للمرأة حق شرعي  بان  للتذكير 
واملواثيق الدولية كحق اساسي من حقوق االنسان، وكفله القانون الفلسطيني، فيما ال تزال 
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احلق  هذا  الى  الوصول  من  واالساليب  الطرق  بشتى  حترم  النساء  من  العظمى  الغالبية 
على ارض الواقع، وحتول الثقافة اجملتمعية دون وصولهن اليه، حيث يتم حرمان النساء 
من  العديد  لهن  يسبب  قد  بهذا احلق  النساء  ان مجرد مطالبة  بل  االرثية.  من حقوقهن 
املشكالت االجتماعية التي قد تبدأ بالقطيعة واملقاطعة، مرورا مبمارسة العنف بأشكاله 
اخملتلفة، وانتهاءا بالتهديد على حقها في الوجود كإنسانة، او حتى ممارسة هذا التهديد 

فعال وعلى ارض الواقع. 
لالطالع على كامل البيان على الرابط:

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=497
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منشورات املركز
 البرملان الفلسطيني الصوري 

  / نحو تشريع فلسطيني الهوية، متجدد املفهوم، وعادل املضمون
وألن جتربة البرملان الصوري جتربة فريدة من نوعها بالنسبة للفترة الزمنية التي 
عقد خاللها، وهي األولى من نوعها على الصعيدين العربي واإلقليمي، وألن هذه 
التجربة قد حظيت بردود فعل مختلفة على الصعيد الفلسطيني، وباهتمام من 
ضرورة  ارتأينا  فقد  والعاملي،  العربي  املستويني  على  والباحثات  الباحثني  قبل 
توثيق هذه التجربة، وذلك تقديراً منا ألهمية التوثيق في تأريخ احلركة النسوية 
املستقاة  الدروس  وتعلّم  التجربة  من  االستفادة  أجل  من  وأيضاً  الفلسطينية، 
منها؛ ألخذها في االعتبار في برامج عمل مشابهة. خاصة وأن الظرف الوطني 
واإلقليمي يشير إلى تراجع القوى الدميقراطية والتقدمية، مقابل صعود القوى 
األصولية، وانعكاس ذلك على صعيد احلريات الفكرية والثقافية، وحرية التعبير 

عن الرأي، وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة. 
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جرائم قتل النساء في فلسطني
بني الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير

خالل االعوام 2015-2014

العامني  خالل  وقعت  التي  النساء  قتل  جرائم  على  الضوء  التقرير  يسلط 
وتظهر  النساء،  ضد  القتل  جرائم  ارتكاب  استمرار  ويكشف   ،2015-2014
نتائج عملية الرصد والتوثيق التي عمل عليها املركز خالل العامني املذكورين، 
ويوفر البيانات واإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بضحايا جرائم القتل، كما 
القصص  لبعض  عرض  ثم  ومن  اجلرائم،  لهذه  اوليا  حتليال  التقرير  يتناول 
اإلنسانية التي حتيط بحياة النساء اللواتي قتلن لدوافع مختلفة ال عالقة لها 
باإلنسانية من خالل التركيز على جوانب مختلفة من حياة الضحايا لم تظهر 

او جرى اغفالها في معظم األحوال
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والهيئة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء   عضوات 
العامة للمركز

رئيسة مجلس اإلدارةد. سحر القواسمي
نائبة رئيسة مجلس اإلدارةالسيدة هانيا البيطار
أمينة الصندوقالسيدة سميرة حليلة

أمينة السراألستاذة فاطمة املؤقت
عضو مجلس إدارةالسيد فهمي شاهني

عضوة مجلس إدارةالسيدة رميا نزال
عضو مجلس إدارةالسيدة زعل أبو رقطي

عضوة مجس إدارةالسيدة ليلي فيضي
عضو مجلس إدارةالسيد عبد القادر احلسيني

السيدة لينا عبد الهادي
السيد وليد فكتور منور

السيدة مليس العلمي
السيدة سوسن زهر

السيدة زهيرة أحمد بدوي كمال
الدكتورة سلوى عبد الرحمن النجاب

السيدة رحاب هايل صندوقة
الدكتورة فارسني أغبيكيان شاهني

الدكتور غسان أندراوس فرمند
السيدة أرحام الضامن

الدكتور سليم متاري
الدكتور أمية موسى خماش

السيد أسعد مبارك
القاضية األستاذة إميان ناصر الدين
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السيدة نائلة عايش
السيدة ميسون عودة
السيدة رجاء رنتيسي

السيد زياد عثمان
القاضية األستاذة رشا حماد

الدكتورة تامي رفيدي
السيدة لنا بندك

السيدة سهير عودة
السيدة ماجدة املصري
السيدة علياء العسالي

السيد حلمي أبو عطوان
السيد غازي بني عودة
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